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 و شزویاب هرخالاب هک دوب هدش

 دیسر مامئاب یو یهارخ تردمم
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 دیاب هک مراد هدیقع اریز مد اهر
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 هتیماگنه

 یموصخ یاهراک

 یفرتردارد ساشا
 ما یار

 جراخناربت زا
 تسکش ار نادکا یو مدوب هدش
 رددادا زسان و شحف نمب نفلت ۷و
 یکیند یبوخ زجنم زا هکیندوص
 دوب هدیدن یزیم

 یا و دود

 تدیل یزیچ
 ماهد رکن امش

 واخ اد ربدم الف تروصره رد

 . دیماو هدش رانک رب دوخ تسزا
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 !نا رهت رت "ات رد رهق 9و

 زبزع ناکدنناوخ هکبروطب

 نا

 و هدومنن

 ریل رهاودنپ

 رهت رعنات اریخا دن راد عالطا

 اد یجراخ ناگشیپ رثه زا یا هدع
 زاا-من ۲ تاذیامل و هدومن ترعد

 مورد مدرما فرط
 ۱ تا هدش لایفتسا

 ی م ناک

 دننادب دئم رنهاردوخ

 «,..یدب ورا رهد رمد روهشم لثمب ادب و

 ناشراوطا اداد اهدا

 هک هدش

 هچن آ

 و هدش داب ز

 یراب ویو ارف هورک هنشذگ هتذه
 داتسا وخ ی رنشیب همح زلاقح < وشروا۸

 یاضافت _نارهت رنات ربدم یلد

 اذل .درگ درو دوش لوبقاد اهن آ
 ابلتمب و رقبا ایفانک وب زمهدرک

 1[ تاییام ودندرو"آ هناغناعپمد

 دوشپمآ رجا4 تسر وا و لته رد العف

 رد یناملآ یاهملیف شورف
 دیابیم هعس ول نا را

 کلر می اف ناهیرراب
 رفذکب لبق یدنچ « میاهدرک عالطا
 ؟ دشب امذی یلامل آ

 رد هما اطم یارب یب رغ ناما ۲ یاه

 ویدوتسا فرا زا ی

 و شورف و یناربا یاپلیف مشو
 ؛ مزالیاهداد رارق دنع

 یضهب اب هلصانالب و هدش
 نارمدرا و

 نا ریدمزآ

 .تسا هثف رک ساعت اهامثیس

 ینامل] یاهملیف
 رد: اهدوشک راس تباقد هطساوب

 لاح ثشادن یبساثم داژاب ناربآ

 زا لبقلثم هراب ود اهیئاملآ هکنآ

 یاهتف رشیب امذی رج
 یهجوت بلاج زانو هدرک یناباش
 اپ ۲ تلفا هک دناهددوآ دوجوب

 هبت دزیاجیللما |نیب یاهلاویت-ف رد
 . دناهدش لدا یاه

 هک دوب یدنچ

 تامادقا رثارد دوریم دومت

 لاسما یلامتیسلصف رد سغش نیا
 اشامت مها دین اما آیاهءایف یدادفم

 مک

 أدیام ۲ می رثاب ال دلج یدود نسدع
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 دیامرف همااطعارد
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 نتف# ۲ هحذص-

 1 ززز لگ
 رم تدم ید له سوآ هام

 رورراچا 6 یابد یاث

 ات را رق یدامناسا زاو

 ۳ رزق وام قدیم « هدق
 ابد دارمگب یخ ایییق

 همان رب نیت , دزادرپب یرکلث

 سا یرش س# كم روب زم رئات
 مررف زود دد یکپ نیمه رد هک
 , تسا هدش

 و هنا رک

 0 سیمأتلادیدج تک رش

 ژالب ود
 لانسپ رک امنوس یپ ام ینک رش

 یاهلیفژالب ود یا رب مایف سراپ و
 زب نآ لحم و هدش سیسان يجراخ

 سسانلادیدج یانب لوا هقبط رد
 درادزآ رق لاتسب رک ی اقسب )ی امذرس

 هگیدیدج  لااسو اب هسوم نیا

 قدادب رخ ناموت داره تسب ود ۶

 اد یگن دیاههایف تسا رداق هدو-ا
 یاهلبا , دام هلب ود یتداق

 لما لا دوب رم هصدوم هدش هلب ود
 هدوللگ شب امب ض رهمپ هدنپ ]لابی
 گر میداد دشدهاوخ

 : سقن يب هدش هلب ود یاهملیف
 فر ژااعتح تروصنیارد و
 6 ۱ :دشدهاوخ لابفتسا مدرم



 هدش هتخاذش دنم,

 ار وا « دشخ ردیم

 دوم

 هلسم

 تدحو دندوب

 ملا یا ؟امل یا
 نادنمرثه یفردمزج یلده هک مهاب
 هک یاهب-اصم یلع می دادن یا اربا

 بذرد

 رودقم هکتیئاسن [ ات م؛دومل ششوک

 ؛ دس ریع ناکدنلاوخ رظنب ل

 4 مین اسانشب شن ادنمق العس ادریو تسا

 رد۱۳۰۵لاسرد «تدحورو

 وءهدش دل وتع ناهفصا یهیدات رپش

 نایاپب رهشنامه ددا د لب
 ران رد ۱۳۲۲ دد تسا هدناسر

 یاقآ طسوست ناهذصا «پل داد

 نادرد

 روب زم رتات ریدم < ریمطنشورد

 یتچوک لر < هفیلخ راب رد»و سیب رد
 قکست

 دشمقا و رت
 لد رثاث سیپ نیمودرد لاسنامهو
 و ترپش دیدرک راذک او یوب مود
 یدس, ناهاصا رد « تدح و > تبفا و«

 ده دادعتسا , تشاد هدهع

 ائریدم هجوت دروم ید

 شربار-ب رد یبیقر هک دوب هدیسر
 هناگب ید, تشادن تم وافم بات
 تف ریم رامش, نا دصا رئاث دنم رده
 دیسر زین نارهتب یویرثه ترهش
 یردص یاسق ۱۳۳۰ لاس رد د
 نا رهتب اد یویسودرا رثاث ریدم
 تدح ویداد را رف یلط ودوما ترهد

 ۱۳۳( رد دش راگدنام نا رهث رد
 رنات نیمه ردنونک ات و تف دنا رهت ناب
 دبامنیم تک رشفلئخم یاهسپپ رد
 یرکا ناوبدزعم توهدب۱ ۳۳۱ لاعدد

 و تار« ملیف ناب راک و یوبدوتماب
 یرتمیلیم ۱۰ ملیفرد الوش قاب
 . دوبل تک ره « یهادرسرتم 9
 جا دد زا نیمجنپ » ید میل نور
 یگشیپ رته رسب هدالع ید و

 ار
 ملیف نبرخآ < دشخ ردهم دیشررخ»
 نض رد و دوشیم بو و»

۱ 
ً 
ً 
 راذگیمما رتحا واب ودن دادتس ودلا
1 
 .میمبجبمحبج

 رامشب ربن «تدحوو ملیف نب رتهب
 قالخا نتشاد هطساوب ثدح و .دو دیم
 ناربا ناگشیپ رثم نابم رد بوخ
 یلاوج.تسانیشدو تسود بوبحم
 تسود 3 ویف رو برشم شو-خ
 هزورمایثمشدو هنپک طیحءزا حراخو

 دوخ رله تردقب ید
 دوخرثه هیاسرد دراد یمسو تسا

 تسا

 هدیقع «تدحو و . دیامن ثف رشیپ

 تاقشموتمحزرت ارد یفرث هک دراد
 هدارا فدهب ندیسد و تسا نکمم
 لاثم یارب .دهاوخبم مدق تابث و
 زا لاس ۱ ۳ زا رتشپب هکبهاگنه ,دب وکیم
 انیسدد هکیماگنه تشذگپما مس
 (د رکبم کف (دوب ملیفیاشامت لوفشم
 اعدررب مدوخ تسا نکسم یز و راپ 7
 دا رق ناگشیپ رنه یاجب یچک داوید
 یفدهعوضوم نیاتف دنآ وا مریک
 رد هدیچیپ یعوضوم و تغس سب

 ارو)نمشد و تسود هک یاهشرب رثه

 دن

 و هه جح یوم

 هاشف هک روطب دشرک هواچ مرظن
 نآزا . تخادنایم م)هب رگب رگنف
 نابنتفای تسد یارب و مداددارف یک هند فده اد یتدشیپرته زور
 دش هدررآ رب ابپرقن میدزدآ هکنپااتمدوشن می ددیششوک چیه زا
 درم یلوشانز یگدنز رد تدحو
 نیادد و دوریم دامشب یک دنز

 .برض ناکشیپ رثهنایمرد صوصخ
 . تسا لیلا

 درامشیم یسدقعارهلاغ طیحم
 یک دن زرهظما دیگ داوناخ نوناو
 یامنبس تمنصهدب اب تدح و .دن ادیم
 رد : دیوگیمو تسارا ودیمانارپ|
 تراجناه وبدونسانآ ریدم هکبن روص
 رگیدلاسهسود اندن داذگب انکار

 تفد دهاوخ حراعب ناریا یاهلی
 , ددوآ دهاوخ تسدب تیقلوم و

 نیرت هادعتسا اب لا اد یناربا یو

 تنالا سر و

 1رطیحم طافر دنادپم ابند دارفا
 هادمتسا زدرپو یرکت دهد مدام
 , درو آ یم باسپ

 و 4 رآاسدادرس و تدحد

 ۴ راک نب رثهب ار «نایگیچاغ»
 و دسانشپم نارسبا یاه

 یر یاگشیبریته ن
 دن و روم زاشپ

 یسراف یناهملبف ناهم را
 راهچ دارم س ثداوسح هاد

 زا رش ر دشخ ردسپم دیشروخ
 دراد لیم و «دیدنسپ ایملیف ریاس
 یداتسهیملیا دد نابکتیچاخ نقافناپ

 دپ وگیم سوصخ نیارد و دیامن

 ترهدنمزا شپب یدنچ ناهکیچاخ
 رارق هک ید ملیف نبرغ آرد اثدومن
 هب موسوم و دپامن ینادرگ دا دوب

 تک رش تسا «ژودهنی فورس>
 لیم لامکاپاد یو ترعد , میام
 یدادربلیف هک مرظننمو مشف ریذپ

 دوش ع و رشملیا نیا
 لد رثا: رد رب البف تدحر

 تشادهدپب ار < زودهنیپ فورمم»>
 بصاثم شیارسپ لد نیا یاهپا د
 تدسحو سیب نیشب ویحم . تسا

 هک تسا < دنفرمس نیرز هداج >
 هدومن ثک رش نآ دد الهش نافناب
 هب یجداخ ناگشیپ رثه زا . دوب
 «یانابوپدد و «نردیم ربیچد
 < تاادع هجنپ > ملی وتسا دنیقالع

 ۱ ۰۷دیم ملبف نیت اد
 دنم رثه توف زیگنارثات هثداح

 تمش نب ی خلن < یمیلمت وناب » دبتف
 دهدیملیکشت اد تدحو یگدنز
 شیامس؛ دیوکیم تدحو هراب نیارد
 لایفتسااپ هچا وم < ز ود هنیپ فو رحء>
 ًابدبلادیم هچنانچو دوب هدش مدرم

 نآ هک یبش , مدوب یزاپمه یمیلست
 یب داتها قافنا ریگنافسا هنداح

 ییلست یا ومذف دون ًانیاچ همهزاربخ
 هکیماکه متنان اجنآرد اد
 * زا نانچ متفاپ فوفو موضوم رب
 بش هس تدم هک مدش دوخیب دوخ

 بش هسزا سپ و دش لیطمن شیام
 .  یهاظرناتددیرگید هشیپ رنهاب ربن
 .  ییلتميزاپیه مرظن رد یلو مد
 شیناگ هلز هتداحنیرتهشوخ . هوب
 یلاح سابل اب هکدوب یماگنم
 دد «دشخ ردیم دیشروخ> ملیفرد)
 و (تشاد هدهعب لاح لد یتیسف

 ۱٩ فصرد هبقب)



 ی ردب رد یا هلاس
 نیاددهک دوصم ربغلب نی

 ناب فک , ۱ هتذه

 مبد رگ سک لانغت رشثبلاس ز وبا وب

 ایلام

 موسوم 4 سیل رگ ,رل رو دبدج ملبا

 شیادت یا رب # ین ردب رد قامااصو اب
 یاهایترس رد قدوزب و هدشهدان۲

 دهاوغ هد ال شزادت شش رفمپ هر رپ

 قآرب لبل یدنچزا مایل نیا .دش

 مک یلو دوب رشاح شیامت
 همش زا هک نبا یارب دوک دم
 ب و ملا زا سبث رگ ین و هلصاح

 ز آ شب امت دیانش ارءدالتسا رثک ادخ

 ,تخادایب وه اد

 هراتس  رایمنبا وک > ملبا نیا رد
 ک راک ه زا و نا وچ

 هسردم اربخا هک

 ۱ داف ینابمک

 رک ینوت لباقم
 بوکس املبس مایا ردالبف رفن ودنبا
 هدرک تک رشمهاب < یلارفرا باثن و

 لاس دوبل وب
 یا یک

 لرا تسا هدشلو
 .دنکب«یزابار

 دن د رپ

 ءادیم ٩ تشگ زاب
 یدک ربا ماند

 .هدندو ملی ددراب نیل دا یارب هک
 یدلایک لرمعم 4 مدآ ترشح

 ادم ود رگ یزاب ربام نپ ددلگ و رثم
 و هلاستفه هسرسر و یامماپا رد

 رب تربش « شوب نءادناوتس»
 هب هراب ود درو [ تسدب یا ه رظتم
 اتتساهدومل ثمچارم و رثم ینایک

 لر كچرک رکشزروو ملی رد
 ,دیاناتپا ادلدا

 و یدمک رانآ زا مایف نیا

 رب اسنپ ودلک و رم یلاپمک ریغابلاچ
 یگن دروطب هثبلادتسا هدش یفرعم
 , دشدها رخ هبهت پوگتس امنرس و

 امهالک وا زا یدرم
 دنچ ردهک «ثوبلاث اب درلگ »

 دوعب اد دوخ مدرم راظن اربغا ءام
 قافتاب یدورب « تسا هدرگب لج
 ملیف كب رد < یرک كم لئرج »
 ایهالک وا زایدرممانب جرخ رپ نرنس و

 زا ملبا نیا. درک دهارغ يزاپ

 وآ ده: ال آ ینابمک موم تال رصعم

 هبهلاپ وکس امشرس تروصب هک تسا

 سا یگلد هئبلا و دوشیم

 < سنسور دبالآ » ینارمک

 یوم هادرارآ یرک كم لا وج اب

 یلارمک نپمه رد وا زا الباو هراو

 هسب موسوم پوگسامنیس ما ۸ لب

 ید هال ود وب هدش هبهت «انسب دز

 زا را نباملیف مدد «امهالک وازا

 دوشم سرسدهداد

 ادوریم اکب رماب لدنا رف
 كبمک هشبب رساه ۱ لدنان را

 ؛ هوم اد لوا لر نرچ ی ۶ 1
 ید لرعات یابغ رخادا نبا رد

 رد یزاب .تصرسا نبل وا ؛ دشابیم
 ۱۹۵۷ ی داعءام رب راثب | راکتپ رما

 لاس دیه یبهب ثسا هدرسک نیبم

۱۳۳۹ 

 یءعودصم شن آ

 هراثس 4 رملاب یلپلو
 نودب داف سکر رسید

 !امل [ ال وضا «یسولگدا ربهش

 ملپا فلپ دد دوشک نیمهرد اربغاو

 ی ردب رد یاهلاس» مایا رد «سیآ را یل وآ هو« رلو» نیل و »

 هدرادیناهج ثیا و رعم هک ی ودنارف

 لرفثم و تسا يسزام رهشرد كئپا
 هرب اردمدن راهچ> ملیف رد یااب

 رگپد مایلكب نآ زا سپ + دشابیم

 یزاب «هدرل ره یاهارجام» ماش
 . درک دهاوخ

 دووسبلاه لا نونکامه زا

 رد هک هدیس روا یارب یاههانت رعد

 یساادرگ راکب < فدرع و مایا

 رابا وماپلب دار «نایل ومام نبدد»

 هدشهبهت ترپا ثروصب هک لاگب زوم

 یگن دمایا نیا رد , ثسا هد رگ ی)اب
 یااملآ نادنهرثه نب شهب زایاهدع
 نا وتپماهل [ ناپم زا هک دن دادثک رش
 «فكرب رشل را ر « ردبانشایمدر>

 ,درپمات اد
 «یهرئعم شآ ملیف نیا

 یاه هنصعیآ راد و دوشپم هدپمال

 اهبل ام آ هسک سا یااپپز و للجم
 ی دیوگناد , دل دادثس ود يليغ

 ملبا نبارد هک ياصدم یاهزادآد

 ب۴ جفص-

 هر زا كب ادنآ و راد هرچ
 سا هث رس » رم لاک زوم

 ]| نو
 اله رد اه زد دنبا

 رب دوو 
 ید هلا |مدط هلاوبد هم هتنبا
 ۳ 0۳ «۱یملع و یاسءایا

 19 هک اما زامادک ره و دوخیم
 وروم شا ؛دشاب هدشاد ی رث بپج#

 لپ نایمزادروگ دار لا
 رهارط نیب دودی وا یدو رب هک یلاه
 رب ماددوب البا نما نآ وذوم تار
 وآ واریه ند#

 یدپ رب یوجخس۲ )۸
 , درب الا دیا دوم

 اهملبا نیا رد هک داد رک دئ دبا+

 او هچ و ددوم یی هک یا هائسم

 هک تسا «عاورا مسادا > هلئس هدش

 هشبر اومده ثاابد رد نآ لوصا

 ۱ سک دام وچو رک ۰ داد یضپ ران

 لپ رد ثوساذم نپاب یدمک هشوپ رده
 تسا هنگ یوشب یاع وپطم هبحاصم
 دیگ هل دیاررباد مبلا داد هولک هک

 شد دوخ ۱ درک مهاوخ

 ریذرانانف هناسفا
 هاش زا زواجتم هک ۷

 «نبد زمیچ» زوکل ا شات هل رم را

 هرلگبمد و ویلاه رخ ایاهلاس هقب ان

 دود کارو ا یاههلیه یی رءامد رمز روده

 را دا دنآ دا رب يل اپمک فرا )اهراب

 را , دناگیهاشامت ؛ تسا هدشهپب۲
 یااهایس تا. ووطم رسگید فرط

 الا وونعا كب نشد لوفب درک نآ
 نرو یاملیا و ایهراسک زا

 ال دا یطمب یتحد هدادلبکشت
 زا رلدمامامآ هک یصاومدم هرابش
 رشنخهده اپردیو فلئم یاهسکع
 , دلاهدرگ

 ادم او ما رد رگ دفاع زا
 اقاتفا هک دراد دوجد بوک ۳۰
 دال وشبم راا نوباپمكب بب را نآ

 اله نی درموج رادف رط اهن" همه
 ها «رش وا هرم تیسانس و
 ی ۰ داا هداد داشت یصرصهب
 اره فا رشبهل مه لودهدارفا نیازا
 سا هدرک ثوایر ٩۳ ها الورشب



 « لو * 2 یا بن و ساب

 ود رک یااب «نوست رباد لب ۳۲
 ءالوصعم ذا یکتب دد رب ابا

 هب عموسو+ تا وماداب یاابمگدندج

 یاادرک دات «یدبعاان ثاءاس و
 مایا . ثسج ک رلب ادمابلبر

 تراک وب یرامه اب 4 دار ربغآ
 زا و دوءا یا اب رو را و
 شیوا یرتشبب تربش هاد نسبا

 هنباس وا یارسب نونآا هکدع

 تشادب

 دادرارف
 پت هبمل < كاد رتساب فررج >

 یااپنک رد ًاودب هک فو رعم هدننک

 و رتم یلاپمک دد سپس و لاسدوبا وب
 ریطخ هفیافو ماجناب ربام نر ودلک
 تدعماماذا سب ۰ دوب لواذمدرغ
 + رگ دلاریخا ین اپمکاب شداددارف
 اهبماک یلاپمک اب یدیدج داد دارت
 یک نبا رد ان تسا هدر ک دم
 درادرپپ ملبا هبوش

 

 یاهشان هدنبآ یار-ب دونه
 یاهملیا تسیا مولعمو هدش جط
 ,دوب دهارغ هچدا

 یلاع یزاب
 یاگاک رعپچ داب ورک اهر ددنبآ

 رم و هنف رک قا و یا
 تک رظ اهلی

 زمب هک اهماب

 دش

 دار وا ابآ اخ
 نیا را یکیپ .دنهدچ
 هایس و دیفس ی وومم هفب رم

 مهاوخ ادب, یا امار را ۰
 هر رز اثسآ اراب راب وا ی زاپم# هک و رادماا

 رفن و دشیا تک رش,دشاپیم وا
 یملیا نوا هک دن اسدي# 6

 دشاب یوا یابخ در اب یر
 نآ رد رب نوجبا رش ات ۹ ۱ اور هک اس

 یژایپ ار . عقادم لیک ۳م

 کیت وماعن اس ی او, ز لحاس رافگ رد« یا رونيرم»
 ! دیدج رفاسم

 زا لرف یدنچ هک یاجت آ رپپ
 تحاص ۰ نومید ههلسب و شرهوش
 هلو رگ را اهرابود هشیدن زرف
 قد و زب تسا زا رف هک هرادا ری رگید

 : هرشدرار ءار زا

 ملبا هیت شلوا لدوک هل و
 تشادناقب ولی ار < كب رلآترب»
 زین یسمو+ كد وک هک ثسا مابمد
 و درک ههاوغ رانف رکاروا يئدم

 ۵ ؟حفصب

 1 ۰ 9و +

 هاب لب | م۱ ۵ ۳
 او رگ را رگبد یا
 + ۳ ۰ (۱> ۰ سر

 ینالما نبب نا ره ) 1 4 ۵ زآ 

 | زر ایسرا و

 ار ووخ لد ددره هل
 هنادم فرطظط زاوءه رک ی زا

 دن هل رک دا را قب و

 تیثاوم ربدپلد هوبار
 سس زا یا وا ۳ ۶

 رگبدکباب «زابدنب و ملی رد «
 گبوراب :هناشادهنامیص یرا
 < تبال و« ربدپلد هحیار> ماپا رد
 یراس اد رگ دکتب لیافم یاهلد

 و رک دنها و لبف نیا
 یااپمت رد م

 را داو ناددارب
5 

 یا و درخ را
 چیه د ده دیهاوخ هپهن سبث ر

 4 یل تاچ و هکدرادن يداه سا
 یل ودنک افیا ادنآ لا نز لد رب
 رفل هس نیا ثک رش تدرصرم رد
 دهاوخیل او ارف گلدک ملپا ثهفث وهب
 و رک

 اج دنچ زاربخ یذج

 ردقوو رب < لب وک جرج» ۰
 4۱ یتسه و نیا ؛ ناهآ ملی
 یا . درآ دهاوخ یااب اد لدا لد
 # 1 ی اپب ) هک ای۵لپ لدملپا نپار»

 هوم دهاوخ یزاپ اد
 دن رسد ل و و «دانآآ» ۰

 مایل رد یاب لوئشم 4 نبارب وا

 < رلاف وب یاپالع و پرکسامنوس
 زن دارو نا روا رب یناپمک رد هک هناسه
 ۲ ه رشبم هیبا

 < نیانک داوب تسلاا و ۰
 یگشیپ هر نادو» لد نپ فگ درب
 «لبونوسرد »و ملیفر» اد هوغ
 لاصتا یاهگنچ هب طوب رم هک
 یو درک ههاوخ افپا , تسابب رعا

 هناربدو نشخ ناهلز سیر هلبلد
 ملیف دد ۱د لدیممه نمد هداد ار
 هدرک یاب «تپدبا هب اجنبا زاد
 , هوب



 ِ  یی دام » مای ,

 یناوخزاواب «پو رتنیو زا راچ»
 همه تخادزپ تّذل وا: یادم ز

 تیقفوماب ابلاق وا تاشیاش دندرب
 یبشت ] ردیتح دشیم ورب ور یبیجع
 < لادنک داب رابنیلوا یارب هک

 تسناوتن نیست زا دیدرک انشآ
 زین «لادنک > اقافتا .دنک یراددوخ
 وا تجلد و رورحور یادصزا
 . دشظوظحم

 داتفاطوقسٌهطروب هکبنامز انا

 < لادنک »كمکب هکنيا دوج داب
 ویداد و نوب زب ولت رد دوبهتسناوت
 رگبد اذپعم دی امن رارک رب یتاشیامن
 اد شیوخ هتفذگ تیریحم نآ
 تك رتا راکب رمآ تف رک میمصت «تشادن
 یاهتساوخ رد و اهاضاقت .دنک
 كرزب ةدشناوخ نیا رد «لادنک >

 كروب وین < نومید» ودشن مقاو روم
 . درک كرت «كیزکم» بوصب ار
 ثكیزکسم رد :اکیرم] فالخرب
 و دیدرک تیقفوم اب فدا-صم
 یدایب نادادفرط شیاهزاوآ
 . دتقاب

 «نوعید» هکبآهبئ رم نیتسغ
 زانط و ابیز كرتخد < رتن همأناوج>
 ادمآ ددشیطب شیلت دیدار یکیرکم
 رتشیبارواهک دیسهفرآدید نامه اب
 تشاددهاوخ تسود /«لادنک > زا

 لایخ ذاینآ «ن
 تسادیمدوبنغ داف و ربرپ رتخدنیا
 ودنکیم راک یا هعرزمرد «اناوج>

 «نرسید» هک ودنآآ .تسا هتفک تایح دوردب تسیتالم زین شردپ
 دون رکاب لک ام بارصمزدا ر « اي رام را ۲ و رمش هعطع
 هززلب اد ناوج رتخد بلق دناوخ
 | در آرد

 اپنآ حاددرا دم زورآدنچ

 دو سپ نآزا

 اسکی

 ال وی رام» و« لیتت وماج راس»
 دیدرک اپ رب كي زکمرد ادص و ری
 دوخ هزاتیکدنز زا «نوبدو
 چیهیلو دیسریم رظنب تقوشوخ
 «لادنک تسانکمم درکبمن رکف
 . .ادن زمه رب اروا مار یکدنز مهم

 بلاجملیف یوب رانسزا یاهصالغتبا
 هدنیون طسوتهک تسا دان رس»
 هدشهتشاکن (نیک .م,زمیج) فورمم
 (تسیوتناج) و( زت رب ودنب ]ٌهلیسوب و
 تساهدش هدامآ یرادربملیف یارب
 < یتننب ونومید» ملیف سخن شقن
 (ازنال ویدام )اد فورعم هدنلاوخ

 4 «ا

 نرود دا حد +

۱0 

 ص یر وب ی ع تح

 ملیف زا یاهنحص رد ءا رت
 . دیامتیم افیا دنمرنه ٌةكيب رثه
 ملیف نیتسخن نيا دنامت هتفکان
 ینالوط تدم كيزا دمب (ارتال)
 یارب >ملیف ردیزاب زا هکیماکنه (ازنال) .تساد و ویل اه زا یریک هرانک
 تفاب یصالخ «یرادقلعت نمب هکنيا
 هرخالاب ودوخ یناهکانیقاچ تلمب
 شقباس باذج یادص ندادتسد زا
 یرنه ) . تفرک هدانک امئیس زا

 هکنیمه روهشم هدننک هیهت ( كنالب
 تف رک هیهت تسدردا ر «دان رس و ملیف
 و دب زک رب شقن نیایافبایارب اروا

 دن زیم یرد رهب لغشنسف رگ یارب «ارثالوی رام»

 - حفص

۵ 

 سا هدرک ینا وا رف هعح و باعم

 ۳ ی

 مرناوضبم
 رارح ۳ 2« ناوژنودو, < وللت داد زز و رم ۲ اوت ] همه زا . ه ر ِ هه ز زاهد رو آ رامشب : ۰ در م زیپ یوزور* و ملی ی ,مزادآ ۰۶ ۱ رب رب اد نا نا اد نآ نب

 , برا هوآ> ۰ < شوب خر
 مزار و نم تتونرس»
 قدم [ یک دورب سالکبث) دشاب
 لنع7 ین داوو ینایک دوجشم زاس
 ک تسا هتخاس اد ملیف نیا یاه
 (نهاک یماس) كدزب رتسک هاب ظسوت
 (لاهلادنک »لو . تساهدش ارجا
 رراد هدهمب ( نیتنوف نوج) اد
 یاب اطساوب هک ابیز ةراتس نیا
 هنفرک راکسوا ءزیاج < نظءوس» ملیف
 شقن نسیا یمات تداهماب تسا
 نیادوج واب . دیامنیم افیاا ركرزب
 دیدسج راس ( لیتن وم اتیراس )
 «زتن وماناوج» شقن دد یکیزکم
 لباقمردیب رب اردوخ تیصخش زین
 لیتن وم) تسا هدرک ظفح هراتس نیا
 كيزکم یلاها الصا دوخ انیض هک
 لیاهدوب هتسیاشهک روطن ۲ دشابیم
 رباستسا هدرک افیا اد شزرااب لر
 ۱۳۳/4 ) ذا دف ملیف نانکیزاب
 «بورشنب و را راچ » شقن رد (سیارپ
 داامو دداد یناپج تیفورعم هک
 مياهدید<تشحوًةهناخو ملیف ردار
 زا دنرادن یت رپش اه ردقن ۲ اب

 انزوج)یتسب اب اهن ۲ نیت هتسج رب
 ۱( زدداودا سیو ) (ایلاک
 !(ددالبیرام)و (یساکب نفتسا)
 شفت یتسدررب ز یاهتنم اب هک درپمان
 "هلاهدوب ادی|ارشب وخ هل وحم یاه

 5( نامینوتنا ) اد «دانرس»

 رظانمزا هتشاد ناکما هکاجن ]اتو هدرگ هیون فورسو دنم رثه نادرک
 واتس دوک دزا رتشیب 3

 1 نامین وتن ۲ ) ۰ تسا
 ۵ - ملیف نبا تیقفوم دا

 ه رنهو هدنناوخ نیاو ۱ ایا

 وب هدش هدنیرفآ شقن نيا هاب یرگیدسک رهزا رتهب



 ی

 امات دینک مک ادضراوع
 ۱ هرلاس ورلیف شیامن عضورح

 یلک تارییغت شوخ
 دوخالاب راعش ابنارهتلوا ؛جرد یاهامنیس نارپدم

 دناهدرک هقباسیب لوحت كي هدامآار
 وب یورو وب وب بم

 زاغآ هامروی رهش رغاوا را هلوسم
 و رست دیدش لوحت دهاش ؛دودب
 مه . دوب میهاوخ یرتداح تباتر
 لوا هج ردیاه امنیسدابن | ردنونکا
 زا یرادقم « ملیف هدننکدراو و
 ایئد ریخا یاهلاس ران ۲ نیرتپب
 شیامنیارب هدام] هکت ساهدیباوخ
 اهامیس هکنيا لثم یل و دشابیب
 دنهد شیامن ار هملیف نیادت رادن لیم

 نا ریدم زا یا هدعاب هتفهنیارد
 هكي +-جرد یاهامتیس وقت تحاص
 هک ی تال وحت ءراب ردو میتف رک شیامن
 اهنآ زا ؛ دیآ دوجوب تسا مژال
 ادصکب اهن مامت .میدرک رافتسا

 نازیمیراد رهشهجنانچو: دننلکیم |"
 درو ] رتنیاپ اد لیچیدص شراره
 ردومدش رتشیب اهامنیس دب رخ هو
 دهاوخ رتدایز تمیقنارگ كرزب یاهیف ندرک هراو ناکما جت
 دروم نیا دد ی داد رهش یک
 ناریاردنونکا رو سا ن رونکات هک میددآ دد#* یمشرميه دیو دن نم

 طیلب .تمیقرب می رادن لیم ۱ 1
 لیمصت هاد نب ازا و دوش

 ورا و اتیس نادنسقالع یا
9 ۱510 
 دیو تاوا یوم

 یا ریداتتمخ نا
 مراب نیا رد ۶ 5
 و دننک ذاضتا یدیدج و

 وه 1و مدرم و تلد»
 رب رخ+

 ,دوزنا 6
 زا

 دب

 رث

 یا

 یوقاو .ترمب ملبق کای افق
 شبامنآرت ]ءاسكیالم تدمو مینک
 شیب اسب یدادرهش لخادم میهد
 نازرا یاهملین هکد وب ههاوخ ین [زا
 و .میرغب هس هجردو ود هجرد تسیق

 ! دهدب تخب ادخ
 لاسک اب هک یاهداتس نیا

 دنکبمزاوریاهناصآ رد یمادورپیب
 دیدج ناکراتس زا ؛تسا شاشب و
 وا مات .دوشیم بوسحم یسیلگنا
 رویدوزب وتسا «نوتیا یلرش»
 یابلر یسیلگنا هزات ملیف نیدنچ
 «نوتبا یلرشو .دهاوخ افیا یمیم
 نیدب دش هشيپ رتهقافنا بسحرب

 .دنک زا و رپ اهن امسآب دها وخیم یلاحشوخ طرف زا «نوعیایل رش»

 شو رف اب مهتآ و بش دنچ
  یاج یه رد دنکن راک مک و طسوتم
 تایلامو ضراوع « ناریازجپ ًايئد
 تست نیکنسهزادنا نیاات اهامتی
 من داصتقارد المف هک یمضو اب و

۱2:۳ ۳ 

 شلوتم هیقای رد زوركی هک یتعع
 نيارد .دوباهلک نداد بآ لوقشم
 روت زآ و هصومنالالدزا یک تقو
 تعاسدنچ زا سپ ودید اررا كنار
 هک درک دهاقتما رواهرغالاب هرکاذع
 .دنک ی زاب اپملیف رد

 ترههیوالش هک شنیا هجبتن
 ادیب ناتلکناردیداب زتیب وبحمو

 دنا هتشاذک رانک وا یارب !ر اهوب زاتسنیرتپب زاددههس و هد

 ۷ حفص

 درگ دهاوخ هاجپا ملیف شیاسن را
 ناریدع لوق رگید فرظ زا و
 يتکبووصت ومب واد دامنها اهامتی
 یاجررب اب دوخقانیم و دپعب ابنآ۲
 دوم نی رو هکار هینآ[ و هدنام
 لبع هاچ ؛ دتهدیم هدعو مدرس
 دیتاشوپ دنعاوخ

 نوتآ | مهپوکساشیس رب هوالع
 لتم یدیدج یاهکیتکت ایند رد
 < نزیواتیو و و« بوکسربوس»
 هدافتسا هرومهربقو < اماروتاتد
 شیاح زازونع یل ,تسا نایچاشات
 یریخ نا ریاددنرطنیاب یناملیق
 یئانیس چیه هکنیایا رب« ج تسب
 رطخب !ودوخ هیامرس تست رضاح
 هراو تسیقنارک یاهملیق و دزادتا
 شراوع رکا هک یتروصرد .دنک
 ووطب دوب یلصفرادقمزا رتمک اهملیق
 یماهاشیم لا تسدنآ یتح ملسم
 ابترموهدراذک دوعب گی هجرد مانهک
 یب رعو یمایلاتیا هس هحرد یاپسلیف
 دنهدبناشن ادیتاریا و یدنع و
 دراو بوخ یاهملیت زایجالاب
 لوح رکید فرطزا و دندرکیم
 ظاحا وا»نلاسمضوردیلک رییغت و
 هیت و ناتبان رد اوه هبوهت
 دوجوب ناتسز ردلارتناس زاقوش
 شیان یاههاکتس» و دندروآیم
 متسیس نیرخآ قیاطم ار دوخ
 رد دوست يمباعتتا .ترزب یاه دوشک

 لاوئشید, مضو هکیتق وات اما
 اهامتیسهکت شاهراظتت| دیابت تا
 دتزو] لس یمادقا دروم نیارد
 زک رم ناوارف حواخم نیااب اریز
 ووخ مش ودشدنهآ ون رضاح اهامنیس
 و وصديهی زاد ریش ودنهد ریقت ار

 اهانیسءریق «سرژاب ابت رم تسا
 ههنآ هبرهق ءوق هلیسوب و دتتسرفب
 یتفکشع ررضمغ ربع , دنک زادا وار
 قیالطم !روامنیس « هت وتیم لصتم هک
 رودان ء زا دا هب وصمیاه همان نت 7
 ردیف وا دتم و سان هقب ط نیا هتبلا
 .د وین بوضحم هزو رما یابد

 ۲ هسفصر» هیغی)



 ۳ 7 ینشزت

 ۰ مید و نت «رضخخو

 ی رقن ششءدع اش «تنگآ
 ؛هیهشب

 ۱۳ و را 20000020۳۹۳۳0۳۹۵
 ی

 نیلپ رم« ۶ َ هاو هرات 7 شتبدلا و و دیدرگدل وتم« سارگ و
 هب هرکی وایف لب اف( ورن وم > و دندون  9۳ تفت

 مادامواو تلاب!هلوتموا دن اهداد چ ول هئ هوردب لثش فالخ رب عو

 . پلو ردآ ردوخ تالیصحت دشابیم هم لد میضتو دوم زا [اودوخ تالیممت
 شرهاوخنافناب و تخوم < لبو

 یو دمآ گرویوین هب ( نیلسوج)
 ]رردامو شیاد « یودوربودد یدزا اد «پیلوتال نافناف» ملی یوسب هرخالابو دشورب ور(« رکلا
 وووسیزاب اد < مروآیم رطاع تخاس . سپپ ؛ دیدرک هدبناشک انیسو رتات

 ربسر یگشیپ رنهب < !دبدناک  سییاب
 یناسک رد اد < نادرمد ملیفد

 . درکیزاب « سنینرآدتیانوبد یایژد د مانب هک ) «بش نایود (سکپ
 یوددربزانوچ ملیقنیامامتازا سپ ةدهمب ( دش هداد شبامن < نیش روشکم لیفو هدرو ]ویدوتساب ارو

 تشگ ز اپ اج از هری اه (رتهوخ یهات (.دادز ) و ددادناو وا نارتخدو تخاسیوز ر هزاتسیب تشگ اپ اجن | 7 یخ اب یهاگ( دارژ ۱۳ 3

 یزووط یچرپ> همانشیامن ودو هرنه»(نیندام) اب ینامژد(انیج) وا یابیز ةفابق ندید ۴
 نه . دوناغیااد لوا لد < دادناش یلاض دنداد حرخب .«تاساصحازاربا> . درداتبااد لوا لد «دنک + دادن اش < دوس زدیم

 ت اغ > ملیف ( هنان راک لسرام] و وه
 بن ِ ددرل نوقح هتشر ردرتکد تشاد

 ترام) اب نابابخرد زو رک اقام )و «هدش شومارف

 ترهش «ایدیب و دقدنلب رتخدد
 ابیژ» ملیف رد

 0 دیناس رهج رداهتنسب هسنارقرد اوو

 پیلیفرارز

 ۸ احخم - ۳



 روتیو

 اد(نا زا ابا ا)
 تون رظن سپ

 ر< یکسلادوک یلناتسا > شق و

 <«سوه مانی یسوب وا > ملبث رد

 ( نوارام)و دومن داذگ یو ؛دپج
 رد مه و ناتسودرنه ناپم رد مه

 تسدپ تیب وبحم < ناگ بشود و نایم

 وا یدعب یاه راک هاش ! دروآ

 < یشحو> ۰ «دازس سوپلوجد

 ملیف نيا رد هک) < زادباراب ردد
 هدنز > ۰ ( تفرگ راکسوا :رباج

 دناهدوب مهریزدو و < : اناباذ داب

 وهدرکن جاودزا زونه (نولدام)
 یناپرامناژزوژ اب وا طباورنونکا

 ۱تساهدیسر <« یک ان رطخ » یاهاجب

 «اهکتسو ره و نان | وچ و ملیف هنشذک لاس
 یدوزب و دناهداد ناشن ید زااد

 ندرک ماد» ملیق زا یمهم شقن زبل
 .تف رک دهاوخ هدهعب < نیمز رسهكلپ
 نارتخد ندرل مارو شاتحاد انبثپ

 هصالخ الاحو هدرب « نیم رسثكب

 ۱ تساءهدش

 ناطلس یرادتانودمآ

 ؛ تسابلاتبا یامنوس تحن و جانی

 ناگشیپ رنه هیلک زا شیب ءزو راد
 , دنکیم تک رف ملیف دد نابج

 یارب یلایلاتبا یاهرب دوتسا :
 ردتفوچیه درم لدا نایب يک
 و فر طقب اب یا هشیپ رنه ید+ ۲

 یا-۶7 اریز دندرگین فرطن
 او ار همی 2 ی دم (یراستان)

 اکیسدوب
 یفیئدرامآ یدلاسو نس زا

 ناوتبم ردقنیه و تسب تسدرد

 نرق مین رگید لاس .سضص ما

 هتخاس یرریبس ایند نیارد ار مامت

 هدنببرف یلاییز (هوئدم[) ۱ تسا
 ودیتیباذج نانچ كلاذمم . درادن

 وایتخا یب هک تسا هتفهن شنامشچ
 نآزا :هدشکیمدوخ یوب ار اهنز
 ا:مادنا شوخ یافآ نیا هتشذک

 یئاب و راناپ و رایپ زرثک بل ز ورماب

 یراتانوئدمآ
 (وناگشان اولبس)اب ٩ تساهدیکماد

 و «هعرزسم كرگ و ملیق هد دد
 ابو . , , < نزهاد یونبلوسوم»
 «انبل 7 و ملیف رد(ادیجب رب ول ولانیج)

 ملیق رد ( نوسناس ندویا) ابو
 ادونیلا ) ابو ... «قشع ریجن ز»

 .« هنتن» ملیف رد( وگارد یسور

 «نزهادرملیف رد( یناینامان ۲)اب و

 رد (یدلاولالنوت [) اب هرخالاب و
 ناشع شقا < هانکی ردام» ملیف

 اهن ] یتعاس ود هد رک اب ار ترزب

 ۱ تسا هتشاد دوخ شوفآ رد ار

 رد الف ( یدانان ,ءوئدم۲)
 یم هعادا اددوخ نباس داک الاتپا

 «اتار > ملیف لب یدنچ « دهد

 كابامیاشبس رد یو زاار < انار

 اد وا هرابود رب یدوزب و هبدپد

 ملیف دد( نوضاس ندویا) ناغناب
 , دید دیهاروخ « ناراهاتکاىد

 نیشخ .اکیسدویروتیو
 س شه ییسنچ هاچ «:یررهعو

 باش هک تسا نهج هرس ناکشپ

 زین ایلاتبا هشیب رته نی رندنم رتع
 هک تسایناسکز ا یو . دپآ رابشب

 وتخاس < یتسلاپ روت یاهسلبق

 ماتمادایلاتبا كنچ زا دح یامتیس
 لاسه» (وبدوتیو) دناسد ین ونک
 ایدپ مشچ «اروس» رسپشرد لبق
 ولپان ود اردوخ تالیصحت ر هوشک
 ردشرسپ نوجو دیناسر مامناب مد

 دوبدنمر# اهلاتبا یاهکناب زا یکب
 ۱و ینل هد لقش تف رک یصت مه را

 ,شردپ هنافساتم دریکب دوخ هشیپ

 ودهیژرو تفااضم موضوع نیا اپ
 یسالکسدوخ لوپاباد یو هشرضاح
 ۱۸ یگشیپ ره هرود ات دنسرفب

.۰ 

 عالک تیقق وم اب ی
 .ملوق تیپ رتهد تخوعآار هطوب رم
 لاس» . هیدرسک یکابلاتبا یام
 ملیت دد رابتل دا یارب ۷

 هوش یزاب < خرسلک ۲> بلاج
 ین شا یلاشح رد هنر
 و 1 ,دیدرک
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 هه ِت 1 بوت

 یافبا هک دس ریم رظنب روصنا
 لدگنس و كافس نلتات یاهشقت
 یچاشامت تقفش و مح رت دروم ژورما

 نياب دوشیم رضاح یسک رتنک و تس
 یمن, دیامتن هقالع راهظا هشیپ رته
 و فسبرعت مدوخ لقش زا مهاوخ
 هتشذگن ۲ زا مشاب هدرک یدیجمت

 دیشاب هتشادعالطا رک ازین اهزورتیا
 وم)هداد افعتسا اهشقن عرتنیا زا

 منکیم رک ذهکسیاه زیچ دینادب ملسم
 ۱ دشابیم تقیقح نع

 ریاس رظن فالخ رب ؛ناراگن ربخ

 < ینامسآ ی الب >ادابن 7 هک ناکشیب رثه
 ساخشا نم رظن رد؛دننکیم بوم

 ۱ دنتسه یشکتمحزو فوئر
 دوخیا رب مهنمهک اهزورت ]رد

 تینچب مدوبن لیم یب متشاد یبلاع
 ریدقت هک اهدعب . منزب تسد یلغش
 دددومن یفنم یاهشقن ةشيپ رثه ارم
 لاژسهک ناداکن ربخز| یکی باوج
 حیج رتاسنیس؛درپیود» دوب هدرک

 نیایود رم زم
 هجوتدرومابلاق مراد هک یلاعیحتس
 . متسه ناکشیپ رثهریاس نیسحتو

 و بیجع تی اب اتلنغ هک یلاتدنچ
 ودیروآیم رطاخب ار «اکنالپازکو حس راگن ربخ تب مهیم تالاوم هکشيا اییشاب یکافس لتاق یمدیم

 تاجن وباوچیارب دناهدش وربور
 تسا نکسم ؛ دنوشیم یجتلع نپ
 دنت امیکنتلدنیازا|راهن [ میوگب رک |
 ندشقرف لاحردبآ رد هک یقیرغ
 .دیدنغب مشپ رب ؛مهدپمتاجن تسا
 نینچنوچ. دیراد مه قح اقافتا

 یمقفحت تروص تردنپ یعوضوم
 دنچنم تروصرب اما ؛ دریذپ
 یانیا رد اهنآ زا شیب یتهاریپ
 ۱ ماهدرک هداپیفنم یاهلر

 اد ( تدیاو دارنک) یافآ

 نلتاقزا یکیناشیا ؛ دیسانشیم ار
  یم رامشب اپملیف بیرفو بیجه
 رداق [ نپا هکتنیاروظنم ؛ دنتفر
 وهدرک تکرش یفنمیاهلر بلغا

 ید . دنا هدش ورب ور تیقف وم اب
 كي تسرد دم دو ویلاپب هکیماکنه
 ۱ دوب ناماسورسیب «راکتیانج»

 رایسبیرگنوفا (تدیا و)نامل آرد
 یدیدج هءاوخدب پیت و درک
 یداراپشقن لیبق نیا . دومتنلخ
 «یداگیلاک رتکد هنیاک و ملیف رد
 ءانمدرک سح <نیلرب زا یصخش> نادرک اش» ملیف ودرد.دادناشن مد رمب
 زاودرههک «نیتوپساد» و < كارپ
 دندشیم بوصمنامل ۲ تالوصحم
 . دروآ تسدب یدایز ناهاوخاوه

 لتاقكب لر (تدیاو)ناتسلگن | "رد
 هتسد نافناپ هارد مهدجیه نرف
 طاطحنا یوسب دوخ یرفن تسیب
 - سوسو ملیفرد تفریم یدوبانو
 اهشقن نیمهو . دومن افیا «یدوهب
 ملیف . دیناسر یکدزبماقمب ادوا

 (تدیاو دارنک)بلاج ملی نیا دد
 تناوتندوخ یرشب یزیرف دصقاب
 تمواقم رشب وفام ساغشالب اقمرد

 دسب یدنچ . دیامن یتناقتسا و
 نیسهب (دیارنه لی) مانب نکنارج
 ثقرگ شیپ اد دوویلاه ءارروظنم

 دوصتب هرخالاب دیدید هکناتچ و
 . دیدرک للان دوخ

 دوب یلد نبا . دنک ٩ «سولسرامو ملیف ردیزابابیو
 دومنیم افیاار یراکتیانچ شقن هک
 دیدرک (تدباو)یارب یاهزان بیقد
 یاج یدورپ مدیمهف یناساپ نمد
 روطنپمهاقافتا و تف رک دهاوخار وا
 یفت«یاهشقت یافبا ژا نم ۱ دشمه

 - ۹4*۱۰حنص

 ۱۷ نزب لر نم «ادریبیب هظعلد

 ّ يروآ هدرب یورب (۱ دع
 ۳ 9 ميز ومایب نالخا سرد

 نم تلوشخ نیا و مدرکیم یزاب نرانهم اب اد فورد یسیدق
 دوو هتخادنا تفگشب !دبق اپن زاب

 یاوهای قشهیو ین > ملیفدد
 اب عورشمان طباور نم < سقن
 ردمدوب هدرک زا رق رب (رندراک ادا)
 ارابراب) تقیقح رد مرسمه هکیت روص
 ردرد ۱ دشیم بوسحم (كیوناتسا

 بنپود «هارکی نابایخ» ملیف
 یفنمیاهشقن شزراب هزات «تلادع

 ملیفرد یزاب ماگنهیتحو مدرب یب

 نونکا ۱6 هتفای تیب وبحممدرم نیب
 یهدهعب یفنم شقن اپملیفرد رتمک

 تبثاههک منادیممه مهدوخ د مریک
 -لدیافیا اب ار ماهتشذگ تیف ورعم

 : داد مهاوخ تسدزا بوخ یاه

 هاتوک ربخدنج

 هراس < الیوع نمراک> ۰
 4, دوربلاهدد یدورب یلوینابسا
 ٩ (دسوم درکدهاوخ یزاب ملیف
 هاداد هک هنجاطرت یاههلش د

 | يداپژ زاو7 و سفر یاههن

 4 ,تسا
 هرنلاد و «نید ناچ» ۰

 _.یووپ رد < رک داب
 » دن رادار یدکی لب اقم ل

 ۳۹9 ددوفارک نمد ها
 ۳ ۱۳ ی ۱ دم دهارخ ندنل مزام
 ت اکزاب بلاط دوویلام ناگراتس

 ً . دندوب

0 
 1 نهدرمچ ملیف زا یدیدج

 نی هاوخ یزاب ادلوا لد



 باسحب «ابجدزد داذع

 یگناباملبو-نملک دلانور

 یقشع ریظن مک یاهجوز زا

 یم دامشب دووبلاه لیف لا

 اد ناشین اهن
 یاهحدناب ۰

 نبرخآ و دندوین فزاب

 تب نور
 موسوم قشر و هب

 یتسدربز
 ود > ۱٩۲۸ لاس رد ابن ماین

 ی+ لایقتساب هک تشادعان 4 قشاف

 نیانیب رد دیدرآ هجاوم یاهقباس
 ملیف (اعلیو] و(هلانور) ملیف ود
 بشر نوجمغ یف و رتمو كار رر يام
 تدوآ داب راب جن ۰ یتشغ

 نایاب اد < ریمآرحس لمشموو
 رد نامزت ۲ رد ابب رقت هکدندناسر
 (دلان ور). دندوب ریظن مکدوخ عون
 دشابیم ناتسلکنا یلاها زا الصا
 دوخ یلصا نطوم ردراب نیلداد
 ۱۹۲ ۰ لاحردو درک جا ودزاین زاب

 نیئسهن زین (املی و)۰ دمآ دو ریلاهب

 هک یلایلاتبا ناوج كي اب
 دعیم هدیمان ( وتیتناا و فل ودو »)
 یسیلکتا( دلانود) ۰ درک حاددزا
 تس راجم ی (اهایو)و

 رگردکب ةتفيرف .تس
 افتاب هک دیشکت یاوط

 نيلوا ردو دندروآ دوجوب اد
 دن دو بسگ یداب ز تیفف وهدوخ ملیف
 هن ودل گارب یشخ علوع رد( اعلپ و)

 نباو تمناهپمن ییلگنا هبلک كب

 ( هلانود ) یارب یگدزب ثیبصم
 ۱٩۹۲۷ لاس ردا دشیف بوم

 مان قدرم خاودزا ودقعب (املبو)

 (دلان ور]و دمآ رد (وک و دالد ود]

 نیگمشخ رایس تباب نیا زا هکز ین
 ودو ملیف مامتازا سب دوب هدیدرک
 ویدارردو دزمهب ار حوز « قشاع

 دلان ور) هتبلا ؛ درو ۲ تسدب یلغش

 ردو تشک زابامنیسب اهدع ( نسلک

 یزاپ 4طساوب زین ۱۹۷ لاس
 «فعاضمیک دن ز» ملیف زد دوغ بلاچ
 وتفرگ راکسوا لوا هجرد ءزیاج

 بوسصمناکشیپ رثه فیدررد زونه
 دوشم بوصم دووبلاه كرزب و

 «قشاعود»:ملیف رد «يملک دان ور» و«یکتاباملب9* .

 اراف زلراچ-ر وب تاج

 ناصملیف رد قافناب هه رم یاد
 دادحرخب یئاما رتع امقاو «متفه
 [ لراف یلاج یزاب یتح

 هد دیوخ غامشلاتهن زی
 فرطز لاتامهرد

 هزیاج یاب ا رسک روا
 ۱ تیقفوم
 راک حوز
 هنهد

 دید رک تعاب ماپ
 هماهانانچمه اردوخ قره

 ود و هربس دق دنلن (راداچ)

 داشگ مشچ (تناج)دیل اعرغ
 ثسود خورگب كش یب دنولپ و

 لاس تب دنمرنه و یتتشاد

 ایبز

 دد > نوچ یمهم یاهسلیف
 «تغبشوخ «راتسو۰< یب اتف] شوک >

 دن د وب

 نسیرتفورعم < نابایخ هتخرف >
 دوریمرامشب جور نیایاه رعهاش

 ۱۹۲۹ لا تالوصمزا هه هک

 ملیف رد ۰

 «فارشا اجر« شوخیاهزور»
 تیقف وماب بویحم ةثيپ رثهنت ودنیا
 لاس رد و دش ورب ور یا هقباسیب

 یاهلبف ندمآ راژابب اب ۰۱

 لاس رد دناهدوب

 » عیبلق هلعد ۰ هذپذل

۱ 
 ًطشخ»

 داف درد : ی

 ۱۸۴۷ لاح

 دا وت» یاهرات-و ملیف

 نودب هک تساهثدم(یلاو ابنچرب و)
 دیاشیمیگ دن ز ین دو هک

 حاملانامرن- نیا رب وآنیچ وبا

 نیر درهم زا یکی
 دوویلام لبق لاص تسیب یاهجوز

 یلاعارا یلوت
 نیمژ رس زا هکدوب هدنلریاو
 اپاد یملاعو هتحاغرب 4 هدارفد

 ددوب هنخغاس رونم شبوخ رته رون
 میظع راتبآ یکیاسه زا یرکید
 تک رحدو ویلاه بوصب «اراک اینو
 ار اهلیقد هدرک
 نادی واجیاه راکهاش فیبدرب دوخ

 بیجعدادمتسااب

 (اعرن) و (نیج وی ا) ؛ دوب هدیناحر
 رکفب دن دیدادرگب دکب هک دابخل وا
 دوخلصتبا اپ ودنداتفا < فالتا>

 « ته ياسسآ مقیف رد « رونی تاج» و« !لرافرف راچ هو

 ۱۱ هحفص_



* 

 داارقوب یر
 ودزا .تخاس لیهست(فز رجااب

 یمان(لسجحدوج) اب اعرت] یدح

 د اپتدم هتبلا هکدوب
 با رب وا) یو فالخرب

 ر دوب یدارف جاودزا زا

 راهظاروطنیا زادنیا فشک زاسب

 نآ زا نیاربوا» هکدون هدیتع

 اما دهاوخیم شلد هک ت سن اتاوج

 نیارب دا) دوخ «؛دناوتبن

 نامیاه هتیلسردپاتع امرت ونم»و

 (نیارب 2۱)< ۱ تسامه لثمابیرقت
 رد۳٩۱ لاس رد هکنیازا لبقات

 یل دوبی » دددومن توف یبلق هلمحرت|

 زین (امرن) . دومنیم یکدنز «زلبه

 رد شرتکد رهرش نافناب نونکا

 وا ؛ دربپیم رسب < ادیرولف د

 دو ریلاه رد

 دل (ناج) و دشورب ور

 1 رث ) ینتشاد تسود و

 رالدكي یاهتفه اب ادوا دشرضاح

 رد ؛ دیامن مادختسا تنس تس و

 همت یاپکع تالجم نامزن"

 دلج یورار (وب راک) زا یاهنهرب

 ۱ ر پاچب

 د یدایز ترهش ناناوج درن

 اب ینانشآیط رد ( ویراک )
 دیدرگ یو هتفیرف تخس (تربلیج)

 تپجنیا زا دندوب هدبپ

 «قشع»ملیف رد «تربلیچ ناچد و« و راگ ان رگ م

 و.« لواپ مایلبو [3«فی رظد رم»ملیف رد «یولال ربه 

 رکیدکی اب اد یشوخ نارود و

 وزدآ ود ( ویراک) . دندبنارذگ

 و دشاب «درمو هکتیا یکب تشاد

 راداگن ربخ هکشيا رگید

 شا دا یوزرآدروم رد ۰ دن رادرب

 رتشیب نوچدی درک قف میاهزادن| ات

 ادص «اتآد مان اروا اپیدویلاه

 هشیمه (تربلیج) یتح و دندزیم
 ملیف یارب ۰ وبراکرتسم» تفکیم
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 نیا هک۱۲۷ لاس رد «ندعد

 هدوسنیزاب رگیدکی اب روهشم حوز
 اثیث داکان ۲ملیفتیقف وم نامه دندوب
 <وج هثداحنزو ملفودروآ[ تسدیار

 قذعب اد (تریلیج۱۱۹۲۹لاسرد
 .تخاس راچد(وب داک)

 لوابمایلبو - یولانریم

 تسد وازا

 رد (مایلب و ) و (ان ریم) دندوب

 محلیفدد قافتاب هک ۱۹۰۳4 لاس

 درومدندرک تک رش «فیرظ درمد
 و دئتف رگ رارق هماع دنیو هجوت

 نیاشیامن لوا هتفه كي تدمیطرد

 زیمآ قیوشت همان را زهد ودح رد ملی

 ءارس هدننک هیت یوبدوتسابناجب

 ! دید رک ريز

 زاغآ «فی رظ درسمد مایف

 ملیف و ۱۹۳ ع لاسرداپن [ تیلاعف

 تیلاعف نیرخ ۲ <فیرظ درمهباس»

 ۱۹۷ لاسرد فورمم حوز نيا

 ۰۱۳ هحفص-

 تدمیطرد اهن ۲. دوشیم بوسحم

 دن دیدرک دنمقالع رگیدکیب یگشیپ رنه

 جاودزانیا دندومن جاودزا مهابو

 دیدرک یلامتیس سلاجم و لفاحم لقت

 و دندبزرو ثفلاخم ناب یاهدعو

 یئادجو قالطب شراک مه هرخالاب
 نيا دد ( لداپ مایلیو ) , دشرجتم
 تسوداران ریم نم» تسا هتفگ ءراب

 <؛دوب دازیب نم زا وا اما متشاد

 (ایلیدزا قالطزا سپ (یولان ریم)

 دوبیدایز تورت بحاصهک یدررماب
 .رنهو امئرس زاک زا و درک حاودزا

 فالخرب . دومن یریک هرانک یکشیپ
 یاهتیلاىن «دابند (مایلید) یو
 ادا نانچمه اد شیوخ ینامنیس

 هرزب ناگشیپ رتهزا نونکار داد

 ۳ دوم بوم دو ویلام

 9( درنوم نیلپرف) افتاب ار وا

 یم هنوگجد ملی رد (لبی رک یتب)

 ؟) درک عاددزا یرتویلبم ابناوت
 , دید دیهاوخ

 كرالک ودروف وا رک نوج
 رم ده زا هناگ ادجنونکآ _

 کبرمآ یاشیم یاتمهیب ۳3
 شش جنب تدم یطددابن ۲ ۰ دنتسم
 هدکب اباد يپم یاپملیف لاس

 ۶ ۳ ثددب هک دندیناسر نایاب
 شا دز ۲ 9
 ینونک ترپش و تبقفوم

 » تسا هنشاد ادیفازب

 لاس رو (كدالک) و (ددج)

 ۱ ۱٩ جنصزا هتب)
۰ 



 یاهده امتیسی ولج هض وحم

 دنن ام انیع اپل 7

 دن دوب یک یستایلمصعماج

 اخبو رتکشاشرب
 و هدیشوپ سابل ادجبرب ولول

 دندوسنیم دیلقت ار اهن ۲ تاک رح
9 ِ ۳ 

 یاهفارچطسو نا رد* یا درب ن

 هتشون ملیف ناکشیپرتم مان ددمتم
 ِ < رتسکنل ترب

 اضق روا ترامعهیال اب دوب هدش 1 2
 دعوب رم هل (اردملیف تي تف زک میمصت

 دوسیم یتاشقآ روت ۳
 مات نویزیولت هاگتسد ود ۱ , دشاب یساب ورکا تایلمع و كربب

 اکیرماردارلخاد و جراختات ایرج 0 و ح
 «زاپ دب» ملیفشیامن لوا بشرد میمصت نیا ل

 نیوعدم مقوسنیا رد .درکیم شخب لمکا
 قورسم ماکش برنه زا بک رم هک -ریاتب ودنتسه كي هچردهمه ملیف .لوراک رسواب ینیشن شكي رد هک یدادیرخ ار <ژابدنب » یویراس

 ممج دندوب دنمرته نانادرک رو و یسلاع ملیفكب «زابدنب» نی اب اد«ادیجی رب ولولانیج» و دومت
 ۲ رد نامواددتیم آتی ودودشهبت نه ربیعرگ زر تا تک مرمت 3 بم

 نیت رامنیدتراوتسا زمیج ناوتیم دوب یملسم رم ینوت »ی رطزا و دومن ملیف نیا رد
 لاسروبت وب یتابمک زازینا در« سین رک

 یتاقالم رد

 فج ادنافیرنه -سیلوایرجو < زابدن »حاتتفاش یارب

 ( ۲۳ هحفصرد هیت درک شرق ۱ لانشن رتنیا

 درک ی ویدار هبحاصم زی تر دهدیمخساپ تاغب رشت سیل رم لسج جرج تالا و - بسی ول یرج له ت  1



 تفگ شراتمه هب ونینذود

 مهارت یزاب مهنم ؛ دشابن
 زا و دناشب یحرکب اد دوخ فرح دش نفوم الوا هرخالاب

 درکاپ تربس رد یاهزات ناجیه و روشرفن هس نپا تاشیان سی نآ
 ثنادب نوچ تشاد شارتعا هتسدرد دلوا دوجوب زونه كيام یلد
 طقفولبت هب تب شقشع داهظاو ددابیم یو سغش شاه الول هک
 دا ید و نشه نیا زا تفرک میمصت اذل تسا هدوب داک زور تساصم شحم
 دهدناشن ونبت هب اد یو یةیفح هفایق و هدر هدانتسا

 لوفشم و هدرک رارف سفف زا یاهدن دد ریش هکیمقوم بشکی
 دنادرآ رب یفقب ادوا یفصرل ادیاز ثراجم اپ ككيام : دوب ندادنالوج
 و درب دوخ لرثپ اروا الول . دش حورجم شدوخ لاحنیم رد یلد
 شوغآ رد اد ود نآ هکیماکنه ونبت . دناهدش دانفرک رگیدکی قشه مادب تخم هکدندرک سح ودره هرخالاب شتحارج ناسناب ماگنه
 و دشدروخ ودز لوذشم كباع اب و هدش ینایصع تحس دید رگیدکب
 . ثبپ ربیذب ناکما ابن [یداتمه رکید هک داد عالطا یوب سپس
 ون هکنبا یارب و هدخ تحادان نایرج نیا زا رین نوبلگ وب ویسم
 .درک شیامن دومامكيامیاجب ار یرگید سک ؛دهدن تسدزااد

 فدرسكريس بحاص «تدون كنيل كنپ رناج» اهبشزا یبش
 اجتیا ددو دنک دقمنم ونیناب یداد رارق هک دش ییداپدداو یفاکیرما
 ادونبئو دوخته دیابو هدیسرارف ساسح هظحل دیمهف كپام هکدوب
 کا هقیوطب ؛ دندوب هنشامآیدیاجپ هکاریدررم اذل دهد ناشن واب
 ذادتسا هدش شیان هدامآ هکدندید اررا الولد وتبن : لب نآدد تفدالاپ نابدرب زادا یاجپ نیرباس عالطانودب و درک رودكرپس زا



 طاخب هرحالاب یفشع #

 یاسر ه + ک
 قب

 3 - نام

۹ 
 هباتو ردقن ۲ ی ۰ رد

 مشخ انیمه نان ۹ ۳5
 ۹ "ویو

 دهن ۲ 1

۹ 

 یار یروظن هک تسا یلق یردغ

 هگنیااصوهض«تخاته ناوتین ن

 ۲ راک «دب دلو راک رس>

 رن [ یسیلگنا ردقیلاعو

 نوچ یتاگشیپ رثهد هدرک

 ینوت «ادیجپ رب وا وا انیج؛رتکنا
 لدوایاهلد ودادووج یتبک و سهت رد

 دن !هدرک اقباارت

 رد هام داپچ تدع مابف نب

 ماتودوب نرود یرلج سیداب

۳ 

 تب تب مس حس یمن ی ی یی یمن یخ یخ

 ۳ ریخا یالا

 یزابدن كا 1
 موم و

 ددن۲ یلخادو یجدا- یاههنحم ۲

 یک وسیأه هنحم و دش هبپن رهش نی رحم نر

 كريس> فورعم هاریس رد ار نآ
 دن درک یر ی ۰ تک رش ریلب دناهدرک

 كربس نيا رفن ۰ الت تصدی اس سس
 هتنیاتلع , تساپ ورا یاهت

 .كريس نب رتف درمم زا
 نیا دد ملیف ناتساد الوا هک تسنبا دد هیهت سپ هاب

 و شیاپ دوبن رضاح ادیجپرب ولولانیج ابنا و دنفایم نافنا ره 1
 و دشیم بارخ اد هی رنه اکیرما رد تلکیو درا ۳ 4

 ریگچ» هچبزابب ارد

 یار ار را دتنداوت تسحزب یلیخ شاپ رش ورتسکس

 درک اضعا اد دادرارق انیچ هک یمقوم یلو دنبانب
 و شلد زا یردقب و دشلوفشم دوخ راکب یدونشخ لام شفرخ شل اپ

 و ناب ذودرک یحارط ًسضخ ار د دوخ یاهساپل ک ۵ و

 دن

 شیامن گكپ ییرلپ یاهنابابخ رد نتماوخ ملت وا ناکشیپ رت
 ؛درهیولچ هک دیشکیم تلاجخ یو دننکاپ رب ملبف میابت ۳ یلاج

 اد دوخ تیصغش دیاب هشیپ رثه نییرود یولج تنکیم و دوخ ز
 ناب یخ و هچ رک ردیل ودیابن راتفر نادرگ راک روتسدپ و دنک شرم

 ,دودیم دوخ یقبقح دلچ رد واوتسپ د

 نادرگ راک هکببف وماهزور زا یزور ۰: مخ تاکل

 دن دوپ هدنامو هتخ ویدوتسا نانک راک و یندناوح لقب

 هدنخچ ار همه دوخنپ ريشتاک رحاپ هک دیدید اریاهقلغل اسب رو
 ین شییوبدهونسارد یسک نینچدوج و هکیناجن 7 زا دما *

 (۲> هحعسردههتب) ۱



 تیلوفطنادودرد (ینوتن7]
 ناوت ان دفیمضرایب هکیروطبدوب

 -یم ددعتم یلپی راس راچد الاغ

 ۳ دیدش فض نیمه یور و دیدرک
 دوبل یدج و یعاس شسوردرد دوخ
 مابتاب لاس ود رد اد سالک كي و

 ةرودب هکشیمه ( ین وتن 7) كیااسریم

 اوت دیسرهطسوتم ماجنا اب تن

 زا اد دوخ اسرف تناط یاهشزرو
 و دشخب تاجن یلاذک فعض نآدیق
 تیقفوماب تبابنیارد زین هرحالاب
 لتالیمعتنایاب زا سپ .دشهجاوم
 ابناروتسد زا یکب رد تناوخ
 و دریگب هدپم اد یکدشناوخ لتش

 یناوخ زادآیارب دن امن هتفگات
 تمحژدوب دودقم هک اجن ]ات شیوخ

 دراودا) ۱۹۵ ۰ لاسرخا وا رد.دیشک
 وئیتنلا و ملیف ریوشنادرک راک (لامصا
 ردب دد و تفرگ هیهت تسد رد ار

 «کتشکیم یاهشیپ ره لابندپ
 ریطخ شقن نیا یافیا زا دن اوتب
 ( یفوتن ۲ ) هکنیا زا لفاغ دیآ رپ
 و هدش بات یب یکشی رنه یارپ

 یب و كچوک لركی یانبا یوزر[
 یاقآ اقافنا ؛ تشاد اد یشزرا
 وتحارتسایارب زوركي (لامسا)
 اهرف فی رشن نا روتسر تبمهب حب رقن

 یتسیاپاد عوضومهیقب و دندیدرک
 ۱ دیشاب هدز سدح

 یانیا اب ( رتکد ینوتتآ)
 ی رهشوتیفف ومب < ونیتنااو و شقن
 ٌةطساوب < ونیتنلاد» دوخ هک دیسر
 داوس بسا راپچ> ملیف رد یزاب
 تسدبدوویلاه رد < سیلک وب[
 دوویلاهردماپف نیاشیامآ . درو[
 (ین وتن ]) مادنا و هرهچ تهایشو
 هجوت دروم نانچن ۲ (ونیتللاو) هب
 ابندردنونک ات هک تفررگ دارق هماع
 رد/(ین ونن ۲) . تسا هنشادد هقباس
 نیا شیامن لدا ةنفه تدع یط

 و نارتخد دنسپ دروم یردقب ملیف
 دوب هتفرگ رارق «!فیطل سانچا»

 یل ربمیک مساب یدن زرف یحاصوازاو

 (ینوتن ]) هک هتشذک لاس . دیدرک
 یشوما رف و طوقس ٌهطرو اد دوخ

 هتفر ناتسلکناب تفرک میت دید

 هیهت یاهروشک ریاس یاپمایف رد و
 ناتدلگتارد . دیامن تک رش هدننک

 ملیف تسهف لد یافبا یارب ادیو

 دن دی رگ رب < رتیپ رژ هامنمهدزپس»
 تسادارت ملیف نيا مامتازا یپ و

 كي زکتمدایل اتیاب (رتسک د یل وتن [)
 «نا دژنود » ملیف وداندنک ترفاسم

 اد «سیبلاکوپ آراوس بسا » و
 ایآبیترت نسیا اب دناسرب نایاب
 دناوتب ید دوب راودیما ناوتبم

 ؟ دروآ تسدب | ردوخ قپاستیب وبعم

۷۰۷8 

 هکلمباجتن | هلجنل واهکنیمه هک
 تسیادوب رد« ناتسراجم > ینابیز
 رد رگیدکی تدا حب دش زاغآ
 اجن"[ات و دندرک تک رشهقباسم نپا
 ,دن دومن ی رک هوذه تشاد ناکما هلآ

 هک یتقو بجمت لاىک اب اما
 ارهقباسمهجیتت ناروادو یسعضتم

 هکلمنا ون اد(ادا)و دن درک مالعا

 هسداهن زا هآ دننخاسیف رمع راضحب

 ٌدعب (ادا ) ۱ دمآرب رکید رهاوخ

 رتاترد تساوخیم تیقفوم نیا زا
 یاهدنی امن هک ددرگ مادغتسا یف و رعم

 هب دوخ اب اد وا ودمآ شفارحب
 تن نیا و ددوآ «یدددرب»
 دشم بوم (ادا)"یرته تیلانق

 روباک ادا
 یاب یو ( یدددرب ) ده
 ررد رفرتخد نما هک دبشکت یا وطد ۳ یر اد (یلامخوخ

 ریولب 5 یدرسباد» یثل ابی

 و تره
 ۳ سر دوبل امت

 ور هک (ادا) رهاوخ ی
 ام رد دشیم هدیمان

 ؛ وومن زارحااد
 تعرسب همان
 ۸ رط

 نوک تدم ی ۱ ۲
 رقومب دوب هدمآ ددوب اپپ ه

 روو هدش لئات یهجون ناباش
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 "رب نشادرارق بوبحم ض ناک داتس
 اد لا یدد (ادا) بیارست

 : زمودو ریااه رد بوخ < ینراپ»>

 لاشیودد رب هد شیوخ ژا هکیدنم
 ردپسد یگشیپ رده ملاعب دوب هداد

 ودزا ام» ملیف زا یمهم شقن

 راذکاو وا هدهمب ار < میاهدرکن

 رازاب ۱۹۵ ۲ لاسددملیف نیا و دن دومن
 دیک شیپ > دا یدمب ملیف. دمآ
 اب ید هک تشادمان « زینک رتخد

 و دوب یزابمه ( رتسکد ینوتن آ)
 رسب ناهج رد ادشمان ملیف نیمه
 ین اشخ رد هینآ و تخادنا اپنابز

 (اوا), دیدرک ینیب شبب وا یارب
 قالطراب ود و هدرک جاودزا راب ود
 كب شارهوشزا یکی تسا هتفرک

 یلاها ذا یحود یرامسب رتکد
 یتربشدتورث بحاص و ناتسلگتا
 هکیماگنه(دوب اکاوا) . تساهدوب

 هلک دنچزا شیب دشدرا و دوویلاپب
 تحت یدوزب و تسادیمن یسیلگنا
 تخومآی بوخب ار نآنملعم رظن

 نبرخ آ > ملیف (ادا) زا ید و زب
 رد « دید اد سیداپ هکيا هبترم

 نیا , دید دیهاوخ ناربا یامنیس

 یگندماعت دانآ نیرتدیدج زا ملیف
 بیام نیودلک ورتم » یناپک

 ۱۱۷ لا یا-ملد دوشیم بوسه
 - (توسناجناو ) و (دولبتتبازیلا)
 اب ادلاه) لاسما , دن راد هدهس

 ثمرسشه) مسلیف هیهت ماکنه
 9 اد (دوباکاوا) «اهلدم

 اعوبطم هلج كي ردو دوبن
 رمز ادنز اب دوباک » تشادراهظا
 کا هدانساجنت دوخ یاب راد و ریگنا
 شلت ملیف نیارد تسنا وتیمهک تسا
 نحو دنک ایا اد اهادم زا یکب
 گری ابن [)یزاب ميرگب مناوتیم
  اداد دارق عامشلاتعت مهار
 گرج)د (نیتدام نید) ملیفنبا رد
 هدیمپ اد تسخن یاهشفن (سیئول
 بلاج تالوصحم زا ملیف و دن راد
 تا <تاوماداپ» یناپیک ریخا



 رنالالو عو۵8 - را زس سو بل وج
 - هتشلل یاهه رام 8

 سوت ورب > رار-ف زا سپ - ۷
 و زا بک رمتعوکحیاروش
 عشت سوب واتکا و سود ییل

 و« یلوتنا 2 تموکح یاروش رد
 هاورار وا و بوصتم هابس یهدنامرفب
 دی امشیم« شوت ورب و اب كنح

 یشح وم یفالتخ | یهدنامرف رس
 2 نانفس زا هک < سوب یک 22 تس] هددم دید « سوت و رب و و < < تک 9: نت

 -یمهدشینابعع تخس < بو و ورب » ۶ 5 1 بو
 نیا زا شیب ارم « سوت درب کا ی

 ۱ شاب دوخ بظاوم ۰ نکم يا *

 نوبل وچ و مییسم

 مها رف ینا وآ ره ناب رخ سو: یع ۱ و اب رگشلس کن جم تو سوتورب هین ودقم زرم رد. ۸
 دنیان عتف ار مور دنهاوخیم و هدوش
 هدپمازاوق یهدنامرف اصخش « وتو رب >
 ید توام تمسب «سوبیک »و دداد
 تسا هدش بوصتمع

 هک دن وشیم ملطم مفوتیارد - ۱

 یدوبادمزعب ینا وارف نابم ابساب ین وتت ] كرام

 عازن سوب یک و سوت وربتسا مزاه اهت "7
 دنته كنج هشفن ح رطلوغذم و هنشاذک رانک ار

 مژام نابهاپساب نم : دبوکیم سوبیسک
 , موشیم یابیلیف

 » ۱۷ هحفص+

 رصیقلتق همقاو زا لاسود - ۹
 لوقسم نیفر رط تدم نیا رد + ورلکیم
 را ودیماسوت ورب , دننسهدوخ یاوق زیهجت
 كرتشم یاوق دناونب داهب رد هک تسا
 مه ردآ ر« سوب وات اد در < ین و آ كرابو
 دیاما جتف ار (ودو هتسکش

 دهن ودیم جراخ رداجزا همه . (۲
 یا هصاپ و دوشیم لخادرصیق حور مقونیا
 دب وکیم یک انسرت
 رکییدمه یاییلیف رد هک میوکب وتب ماهدمآ
 <ماتا >هوخرود هدیلب ح و ریاردن زیمدایٍرف مدش,شح وتم < سون ورب و. دید میهاوخار

 ٩ ,تسییخ سوت و رب یا



 یمساق دمحم یاقآ

 ءامنیسو هدرب نام قرف - ۱
 تسنیا «نزیواتسیو» و «پوکس
 پوکساننیس ضرعولوط تبستهک
 ۲ نژیواتسی و هدرب وكيب ۰
 نژیداتسب وملیفابنان .تسا كب هب
 و یساکعرنه ویادریملیف ظاعلزا
 ملیف زی ؛ندوب فاص ویزیم ۲ كن رز
 راکناناهجر و تیزم پوکس اشیس
 نیل وایآ رب هک لاسما .دداد یریذبأت
 نارهت رد ارنژی واسید ملیف داب
 -امتیم ابارنآ رفناتدوخدیدید
 دیهاوخ هدهاشع نیما |یآر ب پوکس
 .درک

 زجب «سیلدا» ملیفرد - ۲
 ,سالک ودكرک و وتاگنم اناولیس
 یتمی رکید فورمم هشییرنه ود
 زیل اتسدوب اناسو رونیا وک ین وتلا
 لاسمامه ارممایف نیآ .دننکیم یزاب
 . دیددیهآ وخ

 40اژ . شونیم ناگ زیشود
 هفوکش .یتیگ -یرهمءامه

 هیزوف
 یاهتبعم و فأطا" زا - ۰

 هلجم نیا نانک را هیلک اشخیردج
 , دنتسه رازکسایس

 دراد لاس  ه رولیتترباد -
 دنچ هک دوب كيوناتسا !راپ راپ شلوا نز . تسا هتفرگ نزود نونکات د
 نز و تفرک تالطدا زا لبقلاس
 هک درادمان ییتالوسددا» شیلعف
 نیا هتشذگ لاسدوب رارق.تسا هدرک یزابمه ملیف دنچ رددتسا یناملآ

 وب ین ریدقتهکنیآ لتم یلو دنک
 :دوشنیدن زرف بحاص مه دا هک

۹ 7 
 هام ج0
 مه ات حب ۳ ۱

 نا رهت ددهک یو یاپیلیف زا ۳
 ناوت یمتسا شیاهت مابئد

 راوس > ؛«دندوب عاجش ناردا رب

 مان ار« نیل اب والاب و و < ورکاو ؛وش
 رجئب رک تراوتسااب یل وارد هک درب
 یموسردو رثدراک اوا اب یمود رد
 یاهملیف ,تسیزابمهرک راب روئیلااب
 رویعنآ زا دیاب هک یئاههناخدورو

 هک «درا ورودیتلل وک دو درک
 درا وادعب دنتسه پوکسامتیسود ره
 .دشدهاوخ هداد شیان و

 یراگتسر نیسح یاقآ
 ویتسا و لیاسقم لد- ۱

 هداج و ملیف رد اد < نارچاک
 یباگ » و یرک اینیج ری ۱
 . دندرکیمیزاب < هددن۲

 تاشیس وامارهنیس قرف- ۲
 هدش هداد عیضوت اهراب پوکس
 تسا

 یزابیارب ینکاک زمیج - ۳
 كنه )یدندلدود یکنای ملیف رد
 ملیف هندیدرک راکساهدن رب (هاگیص
 .« تردق جداردد

 یناخیلع نیسحمالغ یاقآ
 «دلاتیو یلیم > زا -۱

 رابخا هتعفص رد یکع اهیک زات
 . مياهدرک پاچ

 دیهاوخب امقاو رکا اش - ۲
 یمدینک تمدخ نا ربا كاخوبآ هب
 یگشیپ رنه زا ریفیرتهب لغش دین اوت
 ءرنهزا یضیباریزدیریکی رظا رد
 دوش نطو هب زور بش نانچ ناکشبب
 ناشتسدزا نام و ردام هک «۱ تمدخ»
 ,..؛ تسا هدش زجاع

 نا زایکاخ رصان یاقآ
 یلاشنیس یامه لاویتف رد

 نداد هزلاج یارب اد لد «غون»
 هکلب دن ریگیین رظن ردهكیپ رثه هب
 تواضق دروم اردا یزاب «ذرط»
 . دنهدیم رارف

 یربخرد یدهم یاقآ
 (دهشم)

 لوصحم < نیرتک دزب »۱
 تسا رادمات نالسرارریما ملیفسراب
 هییکایوک < هتفرداب رب» ملیفزا -۲

 یتحو هدشدراو نارهت هب یدیدج
 پاچ نآ یارب سکه یداب زرادقم
 نآ شیامن زا المف یلو تسا هدش
 تسین یریخ

 (ددی) سکنپ رف سالک ود -۷
 زوئه شرسپ یل ودرم۱ ٩۳۰۹ لاحدد
 تسا «هنز

 (دهشم) یب اهشاتیگ هزیش ود
 تفیلک یرمگتن وم ندشح و رجم

 سکع پاچ یارب و دراد تقیقح
 زا یدیدج سکع میتسه رظتنم زین وا
 .دس رب اه یاربیو

 یدومحم نیسح یاقآ

 یاپملیف ماچیم ترباد زا ۱
 یارب «مود تصرفو و «ولاکام»
 . تسا رضاح شیامت

 ورتم > یناپمکزا دعب - ۲
 یناپمکنیرتک دزب < ریامنیودلک
 تن وما راپ و ؛دو ویلاهیدادربملیف
 . تسا

 هقیرطب «نامرفهد» ملیف -۳
 هدش هیهت یگنرو «نژیداتسیو»
 .تسا

 نایرکسع اضرمالغ یاقآ

 (ربنع)ملیف اب لن دادادنیل -۱
 للمب نآ شیابن زا یلو دشروپشم
 .دشیریک ولج یسایس

 لاروپپ » دا لوارهوش -۲
 یلاپک رد هک تشاد مان < یلدام
 . دوب راد ربلیف رت داو ناددارب
 «نأم بیل پیلیف» شمود رهوش
 یهارر- رتخد كب یرفن ودهک درادمان
 / دن اهدرک لوبق یدن ژرفب ار

 یضت رم یجاح یاقآ
 اش باوج هک زورما نیمه

 را پوش سعع دنچ دوشیم هتشون
 ردهک دیسرام یارب كب یروگیرک
 زا یکی پاچب كيدرن یلیخ هیتآ
 دهاوخ نردابم دلج یددرد اهنآ
 دش

 یناطلس ثرمویک یاقآ
 «سابلا هکلیو ملیثدد -۱

 تربلیک و امه رظن دروم خش
 یاهملیف نونکات هک تسا «دنلور
 .دن|هداد ناشن واذا یدایز

 4 هحفص

 رر , دنتشاد ۳
 نو یدش نب رفن هلسم»
 نوت ۳ تک رش «الیوس

 ۱ یالشاوک الا
 یریگررب قشع ملیف رد هک تسا
 البرتنا لباقم لد درادد دوجد
 . درکیم یزاب اد یدلاول

 رو هک یمیظع ربا نآ -۳
 نراوآ» ملیف منهج و تشپب هنحص
 نابیکر ست هلیسوپدیدرک هدهاشم
 کد وشیم هتخاسیصوصخم یلایمیش
 اگتسدب_یررضو تسا تیکنس رایسب
 . دناسریمن سانت

 یلایحروصنم یاقآ
  هاجم ۱۰ هرامش تمیق

 لطاب ربعتلایر +لداعم ثسا لاید
 لاسرا امش یارب ات دیتسرفب هدشن
 . دوش

 ن . پ هریش ود
 هبوناژ رد نوسیدم یات
 گی رما یاب رفبلاک تاابا رد مقاو «دلیاسرکبپ > رسوش دد ۳
 0«لسارلب؟ »شا دا نز دش دلوتم
 :جاددرا < یلن اک الو ش اب العف یل ودوب
 .ژا» یاهلین رد البق تسا هدرک
 هو رخ اند و < یتف دون هک ینقو
 2 هب ارتشبب یا دتشاد یدمک یامل د
 اگژاپو نویرب ولت ءارزا ار دوخ
 كرکیهلیب دلپاو و شقن

 ۱۹ت

 .؟نییکادلیه » هب موسوم اردوخ
 . یاضف هناتسآ ردو و رن ومیسنیج اب
 سکوی بیک رد < تیلنیج نیوراپ
 اهلی نیا هک دیفاب رظتنم ی یا هدرک يداب متسیب نرق
 .دهدشیامن لایو ریامنیس



 و رخآ رد « نیهذ»اب

 (تدعحو) هارد

 ناتسود . هدتش رهاظ لوبمالسا

 رثأت كشا و هددوآ تقر شلا»,
 ردقچ ره تدحو ۱ دندرو آ هدیدرب

 ؟اههدرمباحاص یا اباب هک دز داد

 یوجنسج» ملیف رد قافئا ۳۰
 لاس راپچ و دن دیدرک رهاظ «قنع

 شزدا اسب ملی رد هکیماکنه هعب

 دندرکیم یزاسب « بیجءیتش؟
 یتخبشوخ » تفک (دروف وار نوج)
 ةشیب رثه نی رثک رزباب هک تسيا نم
 <ماهداد یم امنیس ح و ز لیکشت د و وولاه
 یتخبشوخ ودو زفا (لبیک كرالک) و

 « دشخ ر دیم دیش روخ » مانب د و ملوا
 عناد لوبقم منکیم یزاب مایف رد
 اد یسکات دنک رارف تساوخ . دشن

 زا سب هرخالاب و  دوبن لامح یاج

 رفوش هبالبقادریب یبیانکسا هکنيا
 تات هکلپمزا تسناوت دادیسکات

 ترابرکا ر
 نی رتک رد زباب فالتما هب یگتسب مهنع

 یلامنیس وزنیا رددوویلاه هراتس

 < ادراد

 زا (ددوف وا رک نوج) هک اهدعب

 نسیا و دیدرک اچ (لبیک كرالک)
 ژا یکیب دروخ مهب فورمم حوز
 لبیک ونمیلادج» تلک ناداکن ربخ
 رد نوچ دش مامت نامی رد ره مفلب

 درکیم هچوت نمب یسک هن رخاوا نیا

 < !لییک هب یسک هن و

 دنک ادیب

 دلجیور سکع

 | لنایشت رتاب
 ۴ سد زا یکی (انیدمایشپ رتاپ)

 ۱ شزرا یب یاهملیف رد تک رش دوج داب
 رارق ینتشاد تسووهناک دانس فیدررد و هدرک طفح ارشب و
 دهابیم ناتسلگنا یلاهازا الصاو درادلاسحنب یس نونکا ید

 اوتعب تشاهمیمسصت و تفرگارفیب وغب ارنآ ناب زدوب یل وین ابسا شردام نوچ و تشادن یشوخاد نادنچ لیصعت زا ایی رتاپ
 وشمادختسا ندا رهشرد ایئابسا ترافسرد
 ... ددرک للان دوخ

 نیارد زین ناگدربد اسورهک دناس هتفگان . دوب هدیدرک اپ رب یللجم یناسهیم و هدش ابررب یبیجهیافوف ایشپ رثاپلزنمرد زورنآ
 ۲ هم یاغتن | هقاسمرد ایشپ رتاپیز و ریپ ناونعب هک نشج
 دروم ( ایشیرثاپ ) اجناىه رد . دندوب «دیناسررمهب روضح دوب هتفرک
 یکچوک لر ملینكیردو تفرک رارق یسیلکنا فورممنادرک راک كا هجوت
 هطساوب یسیلگنا دنمرتههشیب ته (نیرک دراچید)اب هرخالاب و درک افبا
 تسود ین و دیوکیم ( دراچیر ) , دندون جاود)ا رگیدکباب ادص ورس نودب دم یدنچو دیدرگ انشآ « ریگنلدبارذآ» ملیفد» یژاب
 مدرکیم وجتسجاب و رملاعرد ابلاق اد یرسمه نینچ متشاد ناب رهم و یلتشاد
 اد وب هتخادت | نیم زب اروادن وادخ هک ی ت روصرد

 یلاکی رما یناپمک كيتوعدب انب (نیرک دداچی د) ۱۹: لاسرد
 نیا دد زین ایشی رتاپشرسمه تسا ملسم هنبلاو دیدرگ دووبلاه مزاه
 ه دوب ها رمه ی داب رفس

 هکناتچ تفرگ رارق هجوت دروممه (ایشب رتاپ) دوویلاهرد
 اد وا هک ورتهوبدوتسا تسا رتهب و دراد تهابش دوخ نطومنامدرم زارتشیب اپیفرشب نیرباس فالخ رب یسیلگنارا هزانهراتسنیا و تفک «یتاهشپ زاد» هب موسوم یدملبفنیلوا شیامن زا دعب نیدفنهزا یکی

 ی و: حک تادو وب

 هتشذگ ترهش ناتچمه !دج

 مجرشعن

 دوصقس هکنیا زا لبقیلد د

 تروص و اببذ

 «ادهدشتک رشین رشیاهملیف رد دراد دوخداد را رف تحن

 و < عاجش نیلفوا » لثم باچملیف دنچرد سبس ایشب رثاپ
 ملیف رد یزاب اب و تفرک هدهه رب یکچوک یاهشقن < رادگنفتهس»
 دیدرگ ماهواخ روهشم (ونیتنلار»

 یدایسب یاهبلیف رد اد یو دقنمنامه هب رظن قبطنآ زادمب

 ملیف , دشاب < یتیهاتیاهلبط > اهن نیرتهب دیاشهک دنداد تک رش
 ملیف رد | ریخا یو ۰ دندادشیامن یوژا لبق یدنچار «یناتوب حیلغو

 تسا هتف رک هدهمب ادمودلد (دلنلآ) اب «هابس هیلارش»

 حیضو
 هفورمم و ابیز هراتس « اتسدوب اناسور و زا هک یسکع

 وام راکهاشزا ءاوس رو ملیفب طوب رم دوب هدشپاچ لبل هراشرد یلابلاتبا

 هزبیاچ فابردب فوم ۱۹:۳ لاس رد هک تسا كب رکم یابثیس

 لب ب هلبود تروصب لاسما یلابتیسلصف رد هدیدرک «ناک > لا ویتف

 + هشدهآ وغ ءداد شیامل نا رهن دديسران



 هجوم هو و یو یو یو هو مچ

 دز رتخ»
 بمب هج رک یس هل یاههلیف زا

 یدبدجح كس
 هو یو ی بج مچ هو و و هو وب هو هم هج

 ه تدش 2 * ن تنج زا دمب یاهلاسرر

 لب تاژراب و نایچناچاف و

 دوخ نی ریش یابن اتسادهژوسآ رابن"7

 , دندادرارق

 ناک دنسیون زا < ین یجرشیب >

 یسلپ یاهناتساد كبس نبا زربم

 یمناتسلکنا یلاهازا یو . تسا

 دوخ یابناتسادزا یتمسق یا ودشاب

 اب اکپرما سیلپتازرابمهرابرد ار

 ید ,تسا هتشاکن نا راک دب و نادزد

 ترعهش اکبرسما و ناتلگنا رد

 نیانادرشیپ زا یکبد ددادینادارف

 تاییدا > ناراذگ هیاب زاو بتکم

 یسیلپیاهن ام رباحالطصا هک «ءابس

 دديل ودشابیم درشیم نالطا یلانج و

 دیاب و دیاش هک روطن ۲ ناربآ

 دوشیمادیپ یسک شک و هدشن هتخانف
 هدنسبون نیا جیپمو بلاچ ران ۲ هک
 رد شیپیدنچزا , دهابهدناوخ ار

 مانب ع ون نیازا نامریرسكيهسنارف

 هک دوش یم رشننع «هاپسیرسد

 -شپ» هب قلعتمنآ دانآ نیرتهب

 یم< سیچیلداهز .یج » و « ین یچ

 راهظا اهنامرنیاپ اهب ون ارف , دشاب

رخسن هبلک ودسکیمیل | وا رف هتالع
 نیا

 , دن رپهدزندو لثم اراهپاتک

 اهناند نسیا تبففوم ینقد

 یوساارف یاهویدونسا « دشزرحم

 هااخبانک لثم و دندش داکپ تسد

 + تساپب اثک نپارشان هک «دامیلاک >

 یاانچ و یسیلپ یامملین یرس كپ

 لدا نامرهف هک دنتخاس هثداح رپ

 ود اراهلرنپا و دنتسه رفن ود اهنآ
 یلاکیرماد یسبلکن اناکدیپ رنه لانت
 . دننکیم فی

 الوسم هکدراد مان < نهرکیمل» اهملیف نب ازا یضب نامیهق

 رد>د۵ 7 مایفاب 1

 هم هم هوم!

 راگز زر

 0 ۱۸ ۱۵۲۸۲ ۷۳۲۲۰۲۰6۷۵ یراکت
 راب نیل وا یارب هدش ورب ور تیقفوم اب اپورا رد هک یوزا

 نا 4 مپ مج هج مه

 ۱ کیا + هی وسنا رگ سیا ۱ را 2 ز هدارف
 ع هقالع (ت:۱د یئد)

 ذوشیم یفرعم « ی
 مج هم م هم

 «نیتن اتسنک یدا» و «زملبو كينيمود»
 و تساکب رما یهاگ [هدادا ررمام
 زا اد نیلناف و نادرد , كير لثم
 ۱ دژاسیم یراء یکدنز هبلح

 یو زا لاسءا و دنکیم یزاب ار (نشوک یمل)شقن ؛تسا یلاکتی رما السا هک < نیتناتسنکیدا و
 اهنز» ۰« یراکن ز رتخد ویاهملیف
 كان رطخد رمنیا> و < دشه دیمن یتپمهآ
 . دید میهاوخ ار: <تسا

 «تیاد ینوت» اد وا لر هک تسا < ناک الاک میلسا » یمودنامرهف

 (ناک الاک میلسا) ناجیهررب یاهارجام زا . دنکیم افی|یسیلکنا هشیپرثه
 + تساوت تبون > ملیف 35 تا وجا رجام و یص وصخ ءاک ۲ راک رفن كي هک
 ناکالاک هب رکید > و «ناکالاک
 دنهاوخ ناشن ار «دیهدن یکسید

 , داد

 رد رگید یاهملیف ربارب دنچ اهن[ ملیف ره د دن داد یناوارف ترهش اکبرما و اپودا رد < یا یچرثب » یاه نامر نامرهت ود نیا

 یاد یلآپاد عونرد دیاب ادید | قزرز وقت
 , دنکیم یزاب هک

 لاسرد یردقب نیتناتسنک یدا
 نما ورک بسک تب و رم ربخایاه
 راد رارقاب اروا ایپلک یناپمک هک
 نرتک ایدد هدررک مادختسا ینیکنس
 (رژرب یل راد ملیف دد یزاب لوذشم
 دمت بم ملیف نیا دد یدا . دشابرم
 ارد یاهملیف هشیپ رنه كي هک دینک ی بچمت دبال ! دناوغیم ذاوآ و
 یرلیهابدب اباروا الوسم هک یسیلپ
 هدمآردبآ زا ناوخهزاوآ هنوکچ درک سباقم ینکاک رمیجاپ تراک وب
  یداهک ددرگیمرک دن دنمچرا ناک دنناوخ عالطادب زمیا رب ...۲ تسا
  هدوب ناوخزاوآ اودب نیتناتسنک
 یلاج:آرا یلودداد یب وخ یادسد
 یلاجت شیادص اب شا هفایق هک
 با )اد دشنا رک رظن رد یلانجو یهلبیاهلیف یارب اروا ۰ تشادن
 فآ هرظننم ریف تربشپ یو هار
 ۱ دسر

 خار رظحم ردا دهعم تسا هدب رک رب 9 هدویلاهد هدرک كرت اد هسنارف . گید نونکا هکنیا اب ید

 ثسا هداد لوفد هدرک رک
 روش نه» هدب وکیء.دنک یزاب رفاه ویدونما مه ملیف دد
 اهوبدوتسا نبا رد

 ادنادکمل و هدروخ ار کا تسا یلاسنا یب لامک
 رثخد» ملیا رد

 هدنب آ هتفه زا الامتحا



 انار, اهنیس هنبش سک ۳ بتن ح

 ۱! یکی كيدرن هبث ] دد هک دنداد راییرزا ۱ مت یارد و هرز ا رد ها
, ۱ 

 اد ۹
 نو یا ۳ يب وب ی یهم 2 ۳۳ رده

 دن را دگب شیامن شضرعما ؛ رد ر وآ با رضا 9

 .ناجیه ملیف نیا
 تمه هب زیگنا
 سکش رف ساللگ رد

 هدشهیه نایساگنارد
 نب رته نا یکی و
 دنچ یئانج راثآ
 هتونانش ریا لاس

 كا رتشاب

 هداتس نیرتگ دزب
 ما رد یاههلیف

 ناب روم ی راک

 لیتسا 7 وتنأ
 تسا و دش

 امثیص ملاع لرا نز رب یا ۳4 یلاو یزاب

 ناگشیپ رسنه تک رش و( سربد تب)

 ملیف نسیا تاتساگنا گر هج رو

 تساهتخاس

 9 ته و



 ار
 ی راز زرتغدهژارزد

 ندبد زا هک
 تار یچاشابت

 7 ید اهارجام

 وا < زملی و كینبم و دو ماتب یهابیز
 كيئمود و . دنکیم یهاره ار
 هک تسیئاک راثس هایجزا < رلیو

 دص رد دص نوخ فو رمم لوقب

 .ددادنایرج شن ورع رد یوسنارف

 یلابیزنامه؛یم رکن وغ نامه
 یاءهدنبب رف تباذجنامه و ها رعاش

 ماص رربشم اریسیداب نانز هک

 دوشیمهدیدیورد لک ادعب ۰ هتخاس

 زانط تبمل نیا ؛ملیف یاههنحص رد

 تسدب لسلسم و دراک ورت تفه

 نانامرهق ریاس یابب اب و دریک یم
 یلو دزادریم یزادنامت هب ملی

 ملیف یاشامت لوفشمیچاشامن یتقو
 و نشخ ینذ ادرا دناوتیمن تسا

 زا «دایز یئابیز . دنادب راکنیاتچ

 ادیچاشامت ؛وایادصمرک نت و دح

 .درادیمزاب یسایق ننچزا

 راث "زا < یداگن زرتخدو ملیف
 مامن و تسا «هایستاببدا» هتسچرپ

 ویسیلب ران[ هنوگنبا هک ار هچنآ

 هب؛دناهد رک ممچدوخ رد زیمآ زا رسا

 ودتدم و دهدیم هلارا یچاشابت

 زیگنا ناجیه تاقافتا یردقب تعاس

 هک درشیم هدید نآرد ییاپ و

 یچاشامت زاا ,ندیشک هژابخ تصرف
 هک تسیاهتکن نیا و .. دنکیم بلص

 دراددوج و ربخا یاهملیف رد رتمک

 هدرپ یور یتقد ملیف نیا

 دنکیم یف رعم | ریدیدجكبس + دبیب
 دز سدح ناوتیمن الاح زا یلد

 وتسیچنآب تبسن مدرم لمس | سکه
 اریزدننکیم لابقتسا نآ زا هنوگچ
 رخاوانیارداهیناریا هقبلس و قدذ
 اتاروطن و تاریبغت شوضتسد یدوط
 هنوک ره ناکما هک هدش یناپکات
 نیلو دربیم دپ زا اد ینیب شیپ

 < یراگنز رتخدو ملی لاحرهدد
 ار یسچاشامت هک تسن یسلیف
 .دنسرفب نو ریامنیسزا هتفوک و هتسخ

 ناداش دار متر ا هلارزد
۰« 

 لابقتسا اب ناهج دد((د, وت ربما) ملیف

 یدوطب تساهدش و رب و و ی ربظا مک

 تسدرد ار (ماب) ملیف وب رونب و هک
 تسیل رد مه ءرخالاب و تف رک هچهت

 مشش رفن (یسنچ هبذاج ناعاشداب)

 دیدرک هتخانش

 یتساب اد - رچیمروتکیو
 «یسنج هبذاج نانامرپق ناطلسد

 هک (دونکی و) ؛تسنادابنیس ملاع
 تساپندمد وش مهدپهان (كب و)آ رام:

 «!نب را زانط» ونب رتابیز فید رر»

 !دراد رارف رک ذم سنج نابوریرب

 سزالاس ۱ هکنیادوچ و ابهز و رما

 گونه كلاذعم درذگیم شایرش

 ال طا «۳7۷[۳11177 - ۷»>
 1 دوشیم

 یک تنک یلاهاژاالصا (كبو)
 ۱۹۱۵ لاس هبوناژ لوا و تسا

 ایندب «لیوز,ول» یابیز رهشرد
 و رهشزا اد دوخ < یلابیز» ودم۲

 هرود یو درب تثداب شهاگ داز

 -تنس » جلاک رداردوخ تالپمحت

 زا نوچ ودبناسر ناباپ «فزرج

 دوب یسی و وب راتس هب دنمف الع یکدوک

 هک یشکن یلوطوتخادرب راکنیدب

 ,. لنش نیازا یریظن مک تراهم اب
 ۱ دیشک تسد

 اد شیوخ ریهزا یتدمكيو
 رد هرخالاب و دنارذگ كنج رد زین

 یربچان قوقعاب «انداساپ رتاتن»

 نیل دا ۱۰۳۷ لاسرددیدرک مادختسا
 < هناضیحاص رتخد و هب موسومآ رشملیف
 یزاب « متسیب نرقسک و ف > ینابمک رد

 ونوسماس "و یاهملیف رد و دوش
 سس

 ضرا رعهلابند

 یا هصالخدو, نیاتروص ره رد

 نینچمه واهامنیسنا ردم تای رظن زا
 راظتناو ..۰ ام دوخ م ایتعراپظا

 وم و تقد اب روما نیلوئسمیداد
 بلاطم لوصم دحزا رتشیب یفاکش
 و دنهدرارق هملاطم دروم ارقوف
 هجوت نونک ان یتسیابیم هک هچن آب ادج
 تاکیرحت و فلتخم نی وانمب و دشيم
 هجوت ؛ دوب هداتفا بقه ۰ نیضرفع

 . دن رادلولبم
 ءارنیازا هک یدوسكشنددب

 لصاح اهاشیسومدرمد تلودیارب

 ووب دهاوخ هچن 1زا شیپ دشدهارخ
 ودرمو دوشیم تلود دیاقالعل هک
 دن ریگید رب یهیصل نآ هایم

 رچیهروتکب و

 سویرتمید دو« هترخو و « هلیلد
 ار دوخ مادتا ماهررتابدالک و
 ۱ دراذگ اشامت شرعمب «غیددیب»
 تساهد رک جا ودزا هبت رم هس (كید)

 - سینئارف)بیترتب وا نارسمه

 یتدود)و(نینفتساات رام) و(زنا وبا
 لاس ات یرخآاب هک دناهدوب (یرب
 نونک ات یو .تساهدرکیم یک دن ز لبق
 ۳ هدومن تک رشملیف یسزا شیپ رد

 فرصتی ار (اوحنا رتخد» بلقا لد
 رگیدهامدنچ !تسا هدرو آرد دوخ

 در دمیها وخیو زا ار < یرعم> ملیف
 یاههکلم زا یکیقافت اب زین اریغا و
 رد (كریک اایتن ])مانب یسنج هبذاج
 تساه.رک تک رش«ناغقادز» ملیف
 ناتدوخ اد ملیف نیا ناب رج «تسا

 !دین زب سدح

 - ر-جنیرآ تراوتسا
 هشبب رنه نیرتاب رلد و نیرتابز
 ناکشیپ رتهنایمرد!تسا < یسیلکنا»
 طظاحل زا (تداوتسا) ناتسلگنا درم
 تساه ومنامفاوپا ذجةرهچ نتشاد
 زا ار «لمورپ وب» ملیف هکیتقد
 دن دادیم شی امن ناهچ یاهامنیس ردید
 ناسه ام روظنم هتبلا) نایچاشامت
 یب (۱ تسا فی رظو فیطل سنج
 ناطلس» دن دیشکیم «اروهو رابتخا
 (۳نونکا ناتسلگنا یمن هبذاج

 ۷ 4ام

 تسا ندنل دل وتمو دزاد مامت لاس
 (زمیج) نامزنآ رد هک (تداوتسا)
 رد اد دوخ تالیصح"دشیم هدیمان
 مود كنجرد و دیناسر مامتاب ندنل
 نایاش تامدخ و تفد ههبجب یناهج
 تشک زاب زاسپ . داد ماجنایهج وت

 دش هشیپ رثه شیلصا نط وه رد كنج زا
 دروآ هدرب یورب یبلاج یاهملیف و
 تفریدپ ادوا دوویلاه هرخالاب و
 ترضح یاپجنک د ملیفلوا شقن و
 را و دندریس یوب ار < نامیلس

 .دادجرضب رایسب یکاما رثه
 ادن زین ادن ژو یدعب یاهلیف رد

 ۰ «زبس شنآ و ؛ «شوماراکسا>
 تداونسا < هعولاسو و «تبلفن وم»
 هکیدوطب دوب هدرک هک رس امتاو
 بروم ماقمب لا-ودیکب یطرد
 . ید. دیسد ناهج ناکشیپ رنه نیرت
  (عدامتیلا) مانبین زاب داب تا وا
 سپ و دومن جاودزا ناتسلگنا رد

 جک (زنومیسنیج) اب « قالطزا
 يا هدزادوب هدید رک شا هتفپ رف تغس
 ژا (نیج) هکدنامن هتفگان و درک

 . هچب ود یاراد دوخ لوا رهوش
 سیف ناتسبات لاسماو تسا هدوب
 یلابیز دا زرف بحاص (تراوتسا)

 ۱ دیدرک دهاوخ



 خ هکنيا زا لئاف ۱

 دیه اوخ یب وخب ادوات

 تخانش

 < كی هداش یناج و نيا

 دربتسددب ای یتصرف هاک رهدوویلام
 هتسددنچ و دن زیم كناب هب یکچوک

 بیج رد هدر وخت تب سانکسا

 ] دوریمدوخ راک یب هتسه آ ودراذگیم

 فداصمهادیطرد رک ا دنامن هتفک ان
 <!یلوضف ساغشا > ابو سیلپاب
 دناسریملتقب اهن لمات یب ددرک

 شیوخ یورب اب مغ هکنیا نوهب
 ۱ دررایب

 زا تسا هتفرک میعصن ًاریخا
 یاقبا و اپملیف عون نیا رد یالب
 یداد دوخ نیلئاف و یفذم یاهشق
 رکید هک تسثیا شنل دنک
 تسدزا ارشیوخ قباس تیب وب
 .تساهد وءا یراک نینچ راچان د هداد

 < اب رگید راهب و شریخا ملل
 مامضت اباد شمان یکشاوب ود را دمان
 ام یارب هدشن لطاب ربمت لایرود

 هزیاچ رفن هسب _مهامات دیف امن لاسدا
 مک دقت ههاعکب

 وزانطهویی) هقباسم ناگدنرب

 15 هرامش (زیگنا سوه
 نایماریاب اریولاوناب - ۱
 یموصمم ریزهیاةآ - ۲
 یلافص یلم <« -۴

 ورنوم یلیرم - حیحص تا

 م دبالو دیاهدید نا ره

۹ 

 ییااج دایب یاهملیف املسم
۳ 
 وم» هداتس نياز رد < یاب ر

 سکه نروتک
 2۱ یامشقن وا

 ۲. نین
 قافناب اد وا هتشذگ ناتبات

 لاکیزوم ملیف رد (ناک دومسیند)

 یامنوسرد < مناخ وناولم» یدمک و

 كيملیف نآ رد یوو دیدید سکر

 درکیمافیاار شزرا یب دایپ لرد

 رادقمادواترهش عوضوم نیبهو |
 هسود یکی نيا دد . تساک یدابز
 كاد )اب شزرا اب ملیف ود لاس

 <لاسدوین وب ینایمک دد (نسدوه ۱

 یهود نونک ات یلو هدومل یزاب ِ
 ًةسوسو و ینمی یلدا ملیف تیقفوم

 : هدننک میظنت

 . دیناوتیم ایآ
 رد هک ادریژ ناکشیپ رثه مان

 دیاءهدید اهن[ زا یملیف هتفه نب
 نیایدرتتاوتن رک۱۰ دیلامت رکذ

 دینک همجارم نوت نیمه

 رد رنک ود یئوتاف]> - ۱
 « زینک ودیک نتیباک > ملیف

 «یداجیربالال انایاج» - ۲
 بشکبلابع» ملیف رد

 ملیف رد «ناسنوج ناد» -۳
 « نمیوجشناد ردام»

۰ 

 «رطغزا لایقتسا>
 ملیف رد « مالابریک 2 - ۶

 «نارب زا یدرم»

 ار دوخ یئامایس تاعالطا

 دیئام زاید
 < نوهرف باقن و ملیف دد- ۱

 هدنتشأد تک رش ناکشیپ رنه مادک

 شن > ملیف نادرک راک ۲

 و دوب هک < اهایرد

 نادایصد ملیف یاهگنهآ ۳

 و دوب زاسثه [ مادک زاک < كنپن

 | ملیف رد < نالدالآ > - ؛

 لا> رد هک وا راک ود
 یگهام ودمدنو تسان

 وا هجوم یکدهق دوب «ددوآ
 دندونیم یسریلاو 5 ۱۱و

 زیسول
 لک

 رهوشونززان دآ یسدو لاب
 رخاوانیا رد هک یماکی رمآ

 تی ویحم و هدش هد و زفا ناذت رهش رب

 نیا رد دنا هدون بسک یدایز

 دو روماگنه. دنتشادتک رش مسارم

 ملیف نادرگ راک دیرلو راک رس»

 و هدزفک ی ویارب تدشب تیعج
 , دندوبن تاساسحا زا

 ژاب نلاس برد مدد تهاح

 زاغآ ملبن شیامت « تعاسو دش

 را

 و ینف رداک نسیور ادتبا.دیدرک |

 | لوصحم < و راکناک و ملیف -#

 و دوب یناپمک مادک

 < لیتایشپ رتاب و لب اقم شفن

 مادک «ساسح هظحل و ملیف رد اد

 ٩ درک افیا هشیپ رثه
 ( دعب هرامشرد خساپ ]

 « ؟ دیئا وتیمایا» باوج
 .۲ رتسکد یلوتنآ - ۱

 نوساج نآاو- ۳ ادیجب رب ول ولائیج
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 رد هزجمم » زیلیو ملیف نبرخآ

 (نوسناچنآ وز اب هک درادمان < ناداب
 دیاهتخانش اروا رکا . تیزابه
 ۱ امهرادهگنادغ هدنیآ ءرابشات

 ۰۲۳ هحفص-

 زا هدخ رهاظ ملیت راکت رته

 یرج>زاو هدومن رکشت نایچاشابت
 نآزاسب ودن دینش كلتم « سیئول
 هجوت دروم نانچ «ژابدنب و ملیف
 تاقدا مامت رد هک تفرک رارق
 زا رباودن هزیمتسد تیعیج شیامن

 ربخ هدیقس ,د -:دومنیم تاحاصحا

 یلجم رد هک ینیهقنمو ناراکن
 یلاع زایکیملیف نیادتشاد روضح

 و دشابیم لاس؛ تالوصحم نیرت
 یب داکسا زا هکد وشیم ین شیپ

 . دن امت .بیصت
 نشج هب یکسه ملیف زا دمب

 مامتزاسپ و دننشادتوهد هبحاتتف |

 نشج لحم فرطب یکمهملیف ندش
 یلصقم ینیش» بش . دندرکت کر ح
 و یکادو + ماتا و عاونا دوب

 هلیسوب و تشاد دوج و تاب ورشم

 رتسک را .دشيميلا ريذپ نیمدختسم
 یسک بس یاهسأیل یکمه هک یلام

 رایمب شیانت كي و دندوب هدیشوب "
 تاب و رک | هتس»كي هلرس وب هک مه یلاع
 دشداد دندوب ءهدمآ اب ورا زا هک

 ندروخ لوفتم ناکشیبرته مامتو
 ترب ژا یکمهو دندوب ندبصت رو
 هی ربت و هدرکی نادودق رتسکلل
 هودح درد نشچ . دندرکیم ض ره

 هه و دیسد نابای ۲ رو تعاس
 هاتتفا نثج نسا .دندشن رفتم

 هوب یلاع نشج نب.رتک و زب زا یکی
 ء هتووبهداد بیل رت لاحب ات هک

۹ 



ٍ 

 لب

 راپچنایم زا و دشزاب یگتسهآب ناطارد ,دعب هقیقددنچ

 . دیدرگ ادیوه«اردادلس» مصمو دولآ نزح هرپچنآ بو
 را رقفدها روا هنهرب تشب ودش مخ ون ایلیما با رهعتخ رکور یتف و

 , دیذخ رد شتسد ردیا هنشد یأ رب .هفیت داد

 افزوژ, دزاسدراو اردوخ هب رض دناوتب هکنیا زا لیقامآ
 هحیتن ردو تنرگ اروا تسد جم نیل 4۶ رطكيب و دی رب با وخ زا

 یادص زا و ایلیما .دیشک ریدردزا یدابرف و دش یمخ ز شناتشگن 1

 .تخاسحراخ اردادلس فک زا ارهنشدو دشدنلب اجزا وادایرق
 حلسم ادب رس رفن ود داتفاناطا یبوچبک یورهنشد یتقو
 .دنداتنبا «اردادلس» فرطود ردو دندش دراو

 تلع . مروآبمن ردرصس الصا؛ دیسرپ بجعتابب ون ایلیما
 ؟دوب هچراک نیا

 یزیچ و تسبرگنیم اروا ترفن ومشخاب «اردادلس»

 .دیربب نوریباروا؛ دادروتسدنان ابهگن هبونایلپما .تفگین
 هبلک زا و هتفرگ نایمردار<اردادلس» زاسب رس رفنود

 تدارک جراخ

 نآ و تخادناان زوژ حورجم تسد هب یهاگن ونایلیما
 زاات دیچرپ ارف] دوخ دیفس ندرگ لامتسداب دمب دیسوب اد
 . دیآ لمعب یریگ ولج یزيرنوخ

 درک هی رگب عورش تلاجخ نودب سپس ...

 قد قه ونایلیما . تسیرگن ادوا ینارگناب افزوژ
 یتح اروا نموتسا هدکهد نیمه یلاما زاوا : تفگ نانک
 . مسانشیم ولباپ ژا لبق

 :تفگ وادنهک وا هنهرب تشب کور ار دوخ تسد افزوژ

 ؛ دزدابرف ونایلیما . یباوعب دیابوت . شاب مارآ , باوخپ
 .دریذپهمناخ دیابراتشک وکزیرنوخ نیا ؛ دوش مامت یتسیاپ
 و تسا یخکیدآ متسه دلب نم هک یراکابنت تفگیم ولپاپ
 .دوب وااب قح

 رز یک دیود هبلک رد فراطب و دش دنلباج زا دعب
 زک راوید هشوگ رد هک اردادلس یوسب اردوغ كنفت نا زاب رس

 ونایلپما امادنک ٍشتآ تساوخیمو هتفر لوارف , دوب هد
 ۱ وشرود وا زا ! نرن : دیشک دابرف

 :تفگ یدولآنزح نحلابو دزوناز !ردادلس کرلپپد
 وا مدوب .دوبجم نم . ینک كرد اد نایرج نیا دیابوت

۹ 
 -۲۴هحفص- مچ .طنا شیخ بم

 مشب از

 ردادلس هدیرب كب رهرپچ رد رفاث و مشخ
 درب ات دوب نئاخ وا ؛ دو زفا ونایلیما

 , دوبوت قیفرو تسودوا -
 7 : , یزیگنا تشحد رفتتاب ارهلمج نیا اردادلس

۱*9 
 / رد هک ینوقماستاب ودش مخولجب ا ردادلس ررکی# یا ایش امب وا هک دوب تسدرد یلئالد یلو-

 7 زابرص یشگنا , درک فت ونایلیما تروصب , تشاد
 رتسونایلبما . دوب نامرف ندینش هدامآ كتفت هشام یور #۶ 0

 4 : تفک وابو درک دنلب ار
 . لارنژ , تسین شبب یک انرطخ هناوید نژ نیا -
 ۳۳  رادکب : دز دایرف تیناصعاب وت ایلیما
 ساغر ب اجزا اردادلس ۰ تشک زابدوغ هبلک کوس, یتقو

 ردهتسهآ هتسهآ « دنک هاگن ار
 1 دید رگ دیدیان بش نایاپیب تماظ

 دوخرس تشپ هکنیا نودبو

 هدروختسکشات ر وهلا رن ژهک الاح
 یم همه.دوب هدش رارقرب هرابود حلصو
 عوم دوبخ تردقزا هک یسک اهنت دنتفگ
 تایر یارب و درک دها وخن هدافتسا
 یماتاپا زا ون ایلیما .تسابسانم ی روههج

 رهش دد اروا الیو وچناپ هکیتقو . دشاب
 نیدب. دش ناتسادمه تامابء دیدوکیزکم
 یدوههج تسایرب اتاپاز ونایلیما قیرط
 «الای[ >»هدکهد رداف زوژاما دیس ر كيزکم
 هاب ودهک دشیزوررظتنم ودید رآ راگ دنام
 یگدنز و هدر" زاب وا یومب شرهوش
 اههامواهز و راما . دن ریگ رس زاا رهتشذگ

 راک كب هثیمه اتاپازو دش یرپس تعرعب
 و اینغا . دوب مدرم تاقالم نآ و تشاد
 شه اوخ مادک رهودنذف ریم واتاقالمب | رقف

 اضماار اههمان ابترم . دنتشاد یلاضاقت و
 ۰ ذومنیم رداص یماظن تاروتسد ود رکیم
 لثم. دوب هدش عورشون زا راتشک وتشک
 ... تشادن ینایاپیشکمدآ نیاهکنیا

5 
3 

4 

" 

 س

 ۲ .دژاب رسگاهدع . دوب غ ولشاتاپاز راک رنفد حبص زورنآ
 چپ هلارنژكي . دندوب عمچ اجنآ رد اهیتامد و رادمتسایس
 ونایلیما قولج یشنم رفنکی . تشاد روضح مه



 گروپ سیل و رس ی دوب شدا زگ ندناوع ل 1
 .دشیمهدید شف رترفت راثآ شنامشج ردو دایی |

 سیار ترضع ۱ هناوخ نینچ دار -؟ یورزا یمن
 «ولیئوس» رهش رد دوب «دیسرهک یلاهربخ نبط

 یلوس تالابخ و هدش عمج مهدرگ یضاران نا ر

 یاهدعاب اش رمالاثتما یارب «ژواچ» ثهربس ۳

 ابآ شروشو هرک هرصاحم اراجنآ هاگنابش ؛ مطب رو
 شرارگ نا هییمض ل وتفمنا ر-ف | هیلک یماسا . درب ظ ۳

 ص: تفگ ودادناکن عضاوت کورزا ارشرس ونابلیما بس

 . دینک باطخ لارنژارم نیا زا دعبنم . منسه لارنژ زیور
 ؟دندشهتشک ابن آ همه ایآ : دیسرپ هناصب رح وهنانرف
 فک ابنآ هبه گرآ ۱ ۵اددعساپ ۳۹

 كنهرسیا رب یکی ربت فا رگلت نیارب انب : تفگ ودنان رز

 » دینک هرب ام زواج
 شرارگ درک لاوئسو تشگ رب ریپ لارثژ گوسپ نیس ۱
 ٩ تسیچ نانشدهراب ردامع

 رد «نوگ ربوا» لاراذ " تفک و تساخرب اجزا لارنژ
 یلکشمراک وا ندادتسکشوهدرک یدنب رگنس «الباوب» ربش
 تراسج رگ |.دشابیمیاهتشک راک ودنمتفا رش رسفا وا , دشابیم
 هن رصب وااب حلص دادرارت دقعهک منک دابمنشیپ مهاوخیم, دشابن

 هک |ریحلص بساسا دیاب ام هرخالاب اریز دشابیمامو حالعو
 , مینک یزیریپ « میاهدرک هزرابم شیارب همینیا

 1 منکیم کشت امشکرو آداب زا : تفک و نایلیما
 یضفن ودنانرف , دش جراخ قاطا زا لارنژ هکبتقو

 ٩ میرادشیپ رد یراکچ رگید !دیسرپ یشنم زا ودیشک ینحارب
 ملظتب < الابآ > یلاها زا ینثیه : دادباوج یشذم

 زا هدمآ

 : دوزفا و دادونایلپما تسدب ذ_غاک همطق كي دعب
 , تسا اب یماسا مهنبا

 ارشیاهبلیمسبتو تخادنا یماسا هب یهاکن ونایلبما
 یااحشوخو یناوج راثآ نیملاةفرط كي رد . درک زاب مهزا

 وتیل را دادرسا رههفپقو هیدرک رهاظشنانجو رد یاهناگچب
 ه6راکچ . متسهلاهشوغ اهامشندیدزا ردقچ ...ورا ژال

 ٩ تسا هتخاس امشیارب نم تسدزا
 رد . دنتفر شیپ «ورازال» یسامنهار هب ناگ دنیامن

 ناوج یلو دشیم هدید یلدودودیدرت اهنآ تانکسو تاکرح ۲
 یسمک اهنآ زا و تشاد نتب یاهداس سابل هک یگندهرب
 لکیهرد :دادنءار دوعب دیهرت اهنآ لثم , دوب هتف رک هلیماف
 دراژال دشبم هدید تغس هدارا و رورف عونکی وا راشثد»
 بوق از ردیع هک و درک نه نا

 خسا هتفرگ اما دیدوب هدنادرف رب اب هژاتاش هکار یگلمر" تفگ یگب دندرک ندژ فرح
 تسا هدرک نو ربا اراموا ؛ هرگ هفاشایرگبد
 زاو هدبناسر لتقپاد یدرهرا ؛ تشاد راپظا یوم

 1 درک عانتما ام نیمژژا ندش جراغ

 . دزاد تقیقح امامت « لارنژ , گرآ : تفگ درمرپ ( ورا زال,دراد تفیفح نایرج نیاابآ؛ دبسرپ ون ایلیما
 دروینبا رد دیاب هنبلا : تفک یتیاضران اپ ونایلیما

 و داد ماجا | یراک
 . دیهدب یفاک تصرف نم دپاب امش یل و

 عورشد دراذگ ولجب مدق كئرءربتنارج هظحل نیا رد
 رد اناپازونایلپما نجل هیبش انیعوا هکادصنجل» درک تبعصب
 ژایدوب ری روپ» لباقمرد راب ثیلرا کارب هک دوب کژور
 ایامر : تفگ کو . درکیم تباکش نیکلام تسدزا و هداتسپ |
 دناهدیشاب رذبو هدز مهش ار نیمژامنآ , دننک ربص دنن | وتیمن
 ... دنک ربص دناوتمن زین ابن آ هسرک یاپمکش

 ٩ تسیچ ون مسا : دیسرب یراکشآ مشغاب ونایلما
 رزدنان رهناوژ : تفگ و درک مخ ار شرس ناوج

 و تشادرب یدادم زبم یور ژا هدارا نودب ونایلیما
 , ذیشک کاهرباد وا مان رود " ناگ دنب امنیماسا تسیل کور
 . وا ژا یبیجع راکچ هک درک ساسحا تشحوو تربح اب سپس
 .دشیم ادیوهرا رد مک مک یررتاتکبد راثآ . تسا هدزرس
 وتشادرب ار فا . تسکش شناتشگن |یالدادمو دب را شتسد
 . دومن باترب قاطا شوگب ار نآ ودرک هلاچم

 تر قاطا رانک یتخراج کوسبو دشدناب اچ زا سپس
 هدیس رپ و دادینک رجدوخب ودن اث رف, تهادگر سب اردوخ هالک و

 ؛ دیوریم اجک
 رد یلاهزیچ هکنبالثم , موریم هناغب : دادباوج اناپاز

 ؛ مدوبهدرک شوما رف هک دنفایم قافنا اجنآ
 ثكرتاریروپمج تساب رترامع رگا : دژدابرف ودنان رف

 یدبدمتدم امش و دوب هثهاوخ اجثبا ادرفامش نانمشد , دینک
 ۰ ء ذوب دیهاوضت هدنز

 ,مناذم 3 تفگ و دزگدنخیل یگتسغکور زا ونایلبما
 نم «دینک تک رح نالا رگا هوالعب : دوزفا ودنانرف

 ۳ ۱ ۰ دمآ مهاوهنامش لابند
 2 ۹ .نآ راک ینهلاب سپسو درک ثکم ی 1
 ی ۱ تفگ دزیم جوم ترسحو یهلت

 ریو دوجوب نم
 مه .نم. اهتغانش بوخ ارت
 زا سیب. تسا ندرب كیب زا
 یهاو.+ < نوگر بواد

۳ 

 تب ی

 از بو یک ابو



 (زاب دن ) هژابز ر

 دلقمد دش مولعم هرغالاب ودن دمآ
 ره نی رب نیقهت ددصرد !ذل

 تساهدرو]ردتروصا اب اردوخ هک .

 بشه رب هاله ملیف نیا رد نادنم رنهژا یاهده ؛فو رم«ناکش

 ده < رزویدكربس> یاضهااهن ۲ اقا هک دن راد تک رش زیل یوسنارف

 تسلاد یللملانیب رثاكب نا وثیم اد«زابدنب > ملیف لصا نیا یور و

 ادیجب رب ول ولاثیچ , یلاکیرم
 سین رک .ینوت و رتسکشل ترب اربز

 دید لوراک رسنآ نادرگ راک یکیزکم وداروجیتیک « یلابلاثیا

 لیکشت یومنارف نادنمرته ار شرگشل یهایس و تسا یسیلکنا

 ییلگنا دنمرنه دودعمنادرگ راک دنچژا یکب «دبرل و راک و , دنهدیم

 .تساروآ ناجیه و كي رتنارب یاهملیف ین ادرک راک وا سصغت هک تسا

 * < نیل رب زا یصخش و <(وسدرم> ۱ تلاده هجنب و ملیف

 .دنهدب هدنناوخ تحدب
 هجن [ زادننا وتی

 یبوخ هل وبن دنک یم تسردو ددندب یم یو

 یملیف تشاد هفالعهک دوب یدامتم یابلاسیو

 ینادرک راکب توهداروا تکهدل ورام هکبفوم و دزاسب كربس طبحم

 تناد «کنیا اصوصعم تار-یذپ یلاحشوخ لامک اب هدرک ملیف

 نادنمرثه نیرتبوبحم و نیرتدوهشم زا هه شملیف ناگشیپ رث»

 دوب زاب كريسیلاوج نامز را اصخش نرچ «رتسکنل تربد

 یاههنعص حنرو تمحز لمعت نودب «تشادهقباس اه راک نیا ردو

سیت رک ین وت و ائیج یلد درک ارجا ۱دیزابدنب لکشم
 زا دندش روبجم 

 نآ زوم ات دن ژادرب هنشرنیا تخسر لکشم تانب رمشب لبق هام دنچ

 ناشن راکتشپ دوخ راک رد یردقب اهن آیودره , دن رگ ارف یبوخب ار

 یلاکشانب رتکچوک نودب سی دابیاپن ابایغ یمومعشیان رد هک دنداد

 سم راب یلاها نبوشت درومودندرک رارکنا ریملبف تایلمع مدرم یرلج

 یاهوم ادابجا یزابدنب یاههنحص یارب سیترک ینوت . دنتف رگ رارف

 دربسریپیب یچیق تسدب ادنآو درک هاتوک اردوخ دنب نزو ابیز

 لدیافیا اریز درکف یامحا یفسات نیرتکچوک تبح نيا زا یلر

 . تسنادیمدوخ یوژرآیاهشنم «زابدنب » ملیف رد ار «ولیتد

 <الول »لر ادیجی رب ول ولانبج ؛ «لبیركيام»لد رتسکنا ترب

 انیااد «نویلک وب ویسم »لر زمرک ساموتو «اذور»لر وداروجیتیک

 یدیدج كيب < زابدنب » یگنر مامت و پوکسامنیسملپف . دشنکیم

 یدوطبو تسا هدیدرگ نآ هیهنحرخ دالدنویلیم 4 غلمو هدشهیهن

 دن |هدرک یراودپماراهظا شکیرش ورتسکنل ترب * میآهتشون البق هک

 . دشاب هتشاد شورف رالد نویلم ۷ , هک

 رد و یک ریسناتاد اب

 ارحص یاهشوم

 اد « ارصص هابورو ملبا متسب نرفسک و ف یناسک یلقو
 اباکب رما همه یادص « درک هیهت «لمورولاشرام ذا یدادف رطب

 درک هیهت یرگید ملیف یناپیک نپه؛ثافغ نیا ناربج یارب و دمآرد

 و «نوسیم زمیج > "«نسنراپ دراچپر» هک «ارحم یاهشوم> مان

 ارم رد یدوزب و دننکپم افیب ادنآلوا یاهلر «ننوبن ثرباد»
 , ده دهاوخ هداد شپامن

۱ 

 ۳ هک یئاب میت

 بی

۱ 
 (یفاتسبات)اناید-سک رامنیس

 مات لوصحم یهبراتو ینامرپق |

 دتیانوب ینایمک ۱۹۵( یگند |

 تم  تارب دد لبقا

 دش هداد هرامن

 < زبنک رتخد ودیک ناتبباک »

 ی-ارش] : كارتفاب ضتترآ

 ؛ نادرک راک -دوباکاوا - رثسکد

 زردنالوا |

 ین اتم ز)از اب ثاهغوس

 یدمک «ناگ راتس یاغوغد

 هبن رمثل وا - یناملآ لاکیزوم

 زربلا امنیس-نا ربا امنیس

 ردا رب تفهیآ رب سو رعتاه

 امنیس ویگن د مامتلوصعم لاکیزوم

 نیددلک و رتمینابنک ۱۹۵ (پوکس

 دراوه ء لواپنیج : كارتشاب ريام

 نادرگ راک -زدراچیدفج - لیک
 یدارکت -نناد یلناتسا

 لاتسیرک امنیس
 < یگدنژ دیما اب مورحمو

 كي رکم روشک لوصدم یعامتجامارد

 » دوکنیمد۲ نومار ؛ كا رتشاب

 . رالبک ایلام - وییگایلیما

 < ۷۱۱ یلحاس نابایخ و

 ۱۹۱ لو.صحم یسیلب و یلانچ

 و ادن ومدا كا رتشاب -ابیملک ین ابسک

 ؛ نادرک راک - ورد نوج - نیارب

 , نمود فزوج

 (یلاتبات) امه - لای ورامنیم

 یلانج و ینشهما رد «۱ داگ ابن و

 یلاپک ۱۹۵۳ یگند مامت لوصحم

 نولیرم كا رتشاب متسیب نرق سک ول

 - ژرشیب نیج» نااک فزوج - ورنوم

 یوائاهیرنه : نادرگ راک

 نارهت - لب ورتمامنیم
 ( یاتسب ات )
 یدافتن |یدمک < هبشکب لابء>

 ۱ كا رتشابب اهلاتبا تالومحم زا

 « یدرچ وئیج-ادپجپ رب ول ولانیچ

 وی دام : نادرگ راک - یرگابدان

 طسو-ت يسرادب هلبود ) ینپرماک

 ( ملی شوی داد

 - 0 ات ص

 | یویورات دلب ۳۳ را دلیه .-مولپ راک -نوسیم
 ۱ و زنک هبهت و نادرک راک

 اب

 سون و ی د راپ امنیس

 م دشخ ردیمدیش روخ >

 ریدوتما ۱۳۳۵ لوصحم یداقتنا
 نیعود كارتشاب - ملیف ناواراک
 :نادرسآ راک - س.مش - نیپش
 . رکاسرادرس

 جات امنیس

 مارد < رطخ زا لابقتسا و

 ینایک ۱٩۰۲ لوصحم یلانچ
 -دل نلآ » كارتشاب تن وماراپ

 یدارکت

 هلایام امنیس

 یسبلپ و یلاذج «نیچدا ابو

 ًایپلک ینابنک ۱۹۵۱ لوصهم

 یدارف ازبل - لاه ناج : هلارتاب
 » نادرگ راک - نیانگ دوب تسل را

 , دداژال یر

 [ یلاتسمز) نارهتامنیس
 بس
 یالوصخزا یتشع «انازوسو

 سودا را رتهابكب رکم رود

 اتاینیل وکاثبزور

 خرسلگ امنیس

 ۳ 4 بش یلانشو رو

 ۱۳۵ تاک تام و

 هلی دا: لا رتشاب نر

 یدا رکت

 "یخ روخ امنیس
 ۱۳۱ ۵ لرگارت مدیر

 ۱ هارتشاب یرصملاکب زوم

 یدارکت

 , . نشپ دامنیم
 سس

 اکدا رکن لابرس«شادغو



 تا ربا رد ملیف ژالبود ه؟سسّوم نیلدا ملیف (شوب راد ۳

 دنکیم تباث مومعب اد دوخ ریذپان تباقر رنه و فود رگید دابکت

 بشما فو رعم و ن رثابیز

 | دارهت امنیس رد | | لبورتم یامنیس رد |. امزیس هراس نیرث
 یدانب هبود ملیف رد ادیجیرب ولولانیج اد,جی رب وا ولانیج

 ا هبشکی لایع ۳ ریظنیب مایف نیا رد
 یئایز و دراد تک رس

 ار امش وا یزانط و

 ی را ددا ووس تل ووب#

 ژالب ود لوئسم
 تاییباباق]سکلآ

 و نسب ریش ناتساد

 ریظن هکباهزمشوخ
 نأبم رد یتس نآ

 یشایلاتیا یاهملیف
 و هدشهدرد رتمک
 ذا تآ باختنا

 ام و ف
 (ملیف فویراد)
 و قو فرعم

 ددننک هلب ودهقیلس
 دشابیم شناگ

 (هبشکب لایع)
 راس نیدنچ هک تسا

 تفاتشدرهاوخ نآ یاشامعب

۹ 




